
ÖZ 
Söz istiyoruz: -
Emniyet müdürlüQü yolda yeya giaen 

halka bugün üçüncü seyfamızda bir tebllQ 
neşretti. Herhalde halka imtisal nümunesi 
olmaları ıazım gelen ınzıbat ve seyrüsefer 
memurlarına da bir tamım göndermiştir. 

,I __ , 
Eylul 

16 
Çartamba 
1936 
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Bir lngiliz gazetesi yazıyor: " -

~imanlar 1914 ten kuvvetli .. 
Bir Leh generali söylüyor: 

Sovyet ordusu dünyanın 
en kuvvetli ordusu ... 

En yüksek ağızlardan nıuhasebelerini veren Alman ve 
Sovyet orduları Şarki Avrupayı telaşa düşürdü 

. Hitlerin 
Son nutku 

Hitler, Nuranberg'deki parti 
kongresinde son nutkunu söy. 
lcdi. Avrupanın şarkında .ha· 
vayı büsbütün bozan bu nu· 
tuklardan sonra, milletler şim

1 

di büsbütün vaziyet almış bu· ~ 
lunuyorlar. 

Hitler bilhassa Sevyetlere 
hücum eden son nutkunda 
şu:ıları söylemişti : 

"Biz, ideallerini ecnebi mem• 
lekellerde neşretmiye uğraşan 
nıisyonerler değiliz. Fakat 
başkalarının da bizim dahili iş
lerimize karışmalarını isteme· 
Yiz. 

Son onbeş s~ne içinde garp 
demokrasilerinin istediği şe
kildeki "Beynelmilel kardeşlik,. 
in hakiki kıymetini ölçmek için 
birçok fırsatlar elde etmiştir. 
Bu demokrasilerin bize muhab
betleri olup olmaması pek o 
kadar ehemmiyetli birş"y de· 
tildir. Alman millet~ eski A!
nıan demokrasisinin nail olmuş 
olduğu sempatilere talip deAil
dir. 

Demokratik milletlerin bize 
karşı pek az teveccühkar his. 
ler beslemeleri kadar tabii şey 
olamaz. Bi7.im de otoriteye 
nıüstenit rejimlere sahipe dev· 
letler hakkında muhabbet ve 

• --

souyet ordrııu Baıkumandanı Voroşilofun önılndtn kadınlar da bir geçit resmi gaptılar 

~ ...... ,,,,,,,. .... ,,.,,. .. ,,,,,,.,, ..... ,,,,,,,,, ... ,,,,,,,, .... ,,Maliye ve lktısat vekil-i Lokarnocular f 
I Toplanamıyor I leri dün yol~ çıktılar 
i Londra 1s cA. A> - iyi 1 Vekiller Şarkta Iran transit 
- malumat a'makta olan me- - d ki 

Tulcdodaki meşhur Alkazar ıarayı... Yü:lcrcı aıi ikı aydanberi bu •arayda htilii mildaffaadadrr 

Madrid hükumeti merkezi ferke
derek Valansiya'ya çekiliyor 

ispanyada elli iki faşist dün 
Madrid telsizi 

[ Gece saat bir bu
çukta aldıQımız mu
harebe haberleri] 

1 kurşuna . dizildj 
Hükumet topçuları Alkazarı 

tekrar topa tuttular • Astüri'de bütün mıntaka
ya hAkimiz. Derme çatma bazı 
asi çeteleri imha ile meşgulüz. 

• Tayyare ve topçu kuv· 
vetlerimiz Ovyedo'yu bombar
dıman etmektedirler. Araaon 
da bir düşman tayyaresi si· 
perlerimiz önünde düşürülmüş 
ve sağ olarak esir edilen tay. 
yareci düşman cephesinin ma• 
neviyatının bozukluğu ve cep· 
helerindeki sıkışık vaziyet hak· 
kında çok faydalı ma!Qmat 
vermiştir. 

• Fastan gelen haberler 
halk arasındaki memnuniyet. 
sizlik ve galeyanın günden 
güne artmakta oldu~unu bil· 
dirmektcdir. Düşman gayet 
honharane hareket etmekte
dir. On beş gün evvel iki yüz 
kişinin kurşuna dizildiQ'inl bil· t 
dirmiştik. Dün de yirmi Faslı 
kurşuna dizilmiştir. 

lsponya çocukları siyasi ilıtiraslar elinde bögle 
sapır saplr dökülüyor/ar 

bizimle beraber ölecekler. di· 
gor/ar, 

lliikümet lopçu/arı red e<• 
vabı üzerine sarayı genidt!n 
bombarılmana baılamıştır. te,'eccüh beslememiz ga1et ta· 

bildir. Biz, şuna kaniiz ki, De. 
l"ıokrasiler vücuda gel;remezler. 

• Pontarrada, Zion ve Ga'· 
!is de devlet kuvvet:eri hü
cumlarına de\'am ediyorlar. 
Madrid Lakolony yolundaki 
büyük köpr üyıkılmıştır.Kurta
ba sabah saat altıdan öğleye 
doAru bombarıdman edilmiş· 
tir. Tayyarelermiz bir düşman 
bataryasını imha etliler. 

i.= hafi!, Lokarnocu'ar konfe. ~=- lyOIUnU da göz en geçirece er 
l ;o ransının önümüzdeki Teşri. _ 

= nievvel ~yının üçüncü haf. = - · - ;:=::=::;:;;::;:;;::::;;;:;;;:;;;;:::ii:Oiii Avrupa gazetecilerinden bi. = t d b d t ( = . 
~ asın a ura a op anması. E, ı risi bizim Avrupayı ikiye böl- = ·h · 1 k -

Asiler Sen Sebaıtiyeni al• 
dıktan sonra, ispanyadaki da· 
}ı;/f harp vuziyıtinde bılyük bir 
de§işiklik olmamıştır. Toledo· 
ılaki Alkazar sorayında aıiler
le beraber bulu11an kadınların 
ve çocukların va:iyetl şimdi 
zihinleri daha çok meçgul et• 
mektedir. Bunları kurtarmak 

Dün Alikan/e de aeılli iki 
/.::,şist kurşuna ctiıilmiştir. 

(fklocl •ayfamısda okuyunuz] 

'

r Açık Söz'ün 

~ei1:E~;~=:;i:~1~t~i ı_i_.-·· ;;~.?~ı.~;;;::~:~k; 1 .. · 
~ çe ve spanya nın vazıyc- : 

cephesine dayaMn bazı hü- tindeki kararsızlık devam 
kümetlcr, bolşeviıme tatlılıkla ~ eltikce konferans ruzname. ~
nı.ıamele ederek kendilerini = = 

- sinin tanzimine imkan huıl -'>nur. şerrinden koruyabilecek = i' 
1 = olmıyacağı mutaleasındadır. = erini zannediyorlar. = = 

Bütün bu demokratlar holi- ~ Almanya'ya gelince o da ; ı 
h d h h · b" k = konferansın daha ziyade = azır a er angı ır ·arar i_ h" 

1 
. ·ı 

1 
~ 

,, kt • · d" ı Jı t· ı r ın mese esı ı e meşıu -•Crme · en acız ır er. • ı ıma i i / 
bizim yaptığımızı başka inillet· = olmasını istemektedir. n· = 
ler de ppacaklardır. ~ giltere ile Fransa Alman- ~ 

Her halde bolşevizmi yen· ~ ya'nın bu noktai nazarı ile ~ 
1 llıek çaresini bulmuş olan : onun Londra konferansın- = 1 

ı = d k" t kl"fl · d bi = "arkta bir tetkik seyahatine çıkmıı olan Maliye ue lktuat talyayı takdir ve bütün mil- : a ı e ı erı arasın a r = >'' 
= = vekillerimi: dün Galata rıhtımında ke11dilerlni teşyi letlcin nihayet ltalyanın yap i' tenakuz görmektedirler. AJ. i' edenler araşında 

lığı ~ibi yapmak mecburiyet~ 1 manya, bu konferansta dev· !.-_ 

de kalacaklarını zannediyoruz. = lef ere M. Hitler'in sulh plA· - Dün lktısat Vekil Celal Ba- Vekiller bir müddet istirahat 
Bazı demokrat'arın beni vahşi ~ nının tetkikini teklif eyle· ~ yar Bursadan, Maliye Vekili ettikten sonra saat 10 da ı;. 
tclakkl etmekte olduklarını ~ mişti. ~ ı Fuat Ağrılı da Ankaradan manımızdan kalkan Tarı vıpu· 
~vamr 2 incı' say fada •u1111111111111111111111111111111111111ıııuuııı1111111111111111• h . . I . I dl D 

2 
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• J' şe rımıze ge mış er r. evamı ıncı ay
1
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Büyük Tarihi Roman: 

YEZiDiN AŞKI ve KERBELA VAKASI 
1 T eşrinievvelde A Ç 1 K S Ô Z' de başhyacaktır. ( YEZİDİN AŞKI ) me·.,simin 

en kudretli tarih, heyecan, aşk ve entrika romanıdır. 

Çile - Genç kızların romanı - Sultan Hamldln sarayında ve hayatında son vesika
lar - 55 num"!ralı casus .. (Bunlar AÇIK SÖZ'Un 1 Tetrinievvelden itibaren tefrikaya 
batlıyacağı bUyUk eserlerdir. Eserler ve muharrirleri için ayrıca tafslUlt vereceğiz .. ) 

AÇİK SÖZ miivezziler koşusu.. Bugün tafsilat 3 üncü sayfada 

SORUYORUZ 
ikinci nevi 

·ekmekler 
Bugibılerdr fırınlarda salt· 

lan ikinci ekmelin çok kumlu 
oldağu iddia ve şikayet edili
yor. Bunun sebebini bir tür/ıl 

anlryamadık. Bir muharriri· 
mizin yaplıfı tahkikata göre 
piyasaya çıkarılan ikinci nevi 
unların, taşları fa:la yıpran• 
mış eski defirmcnlerde öğü· 
dı1ldı1fü anlaşılmaktadır. 

Hu vaziyet karşısında lstan• 
bul halkının sıhhatini tehdit 
eden ikinci nevi ekmek unları 
üzerinde sıkı bir kontrol tısi· 
si lti%ım gelmez mi? 

Zaten son yıllar İçinde ar• 
tan taş ve kum ha.ıalıklart• 
nın bir an evwl önüne geçe• 
bilmek için halka kumlu ek
mek yedirmekle devam eden 
fırınlarla değirmenlerin neden 
kontrol edilmedifini soruyor 
ve /stanbul halkının sıhhatini 
t~hdit eden bu telılikenin he
men önüne geçilmesini isliyo• 
l"UZ. 

· Bulgaristanda' 
Kar yağıyor 
Sofya, 15 ( Hususi muhabi· 

rimizden) - Üç gündenberi 
bütün Bulgarislanda şiddetli 
soğuklar başladı. Bulgarista
nın ~imal taraflarında soğu
ğun derecesi sıfırdan aşağı 
4 • 5 düşmüştür. Balkanlara 
kar yaA-m~ktadır. . 

için evvelce yapılan bir teşeh· Sürpriz kuponu 
büı akim kalmı1tr. Son defa Bu kuponu kesıp saklayını< 
ispanyadaki sefirler de bir la· No. 

150 va•sutla bulundular. Asiler ..) 
bunu da reddettiler. "Onlar da \.. -.,,,,,,,,,,., .. ,.,.., ... ,,.,., ..... ,,,,,,.,,, .. "E"d;·"b'iğ~'i·A~"'k;ı;;·;ö~ 
Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 
Yakup Kadri söylüyor: 

Anketi yapan: Nusret S•fa COŞKUN 

• 
u - Bence 

mlllf t• 1 r 
Mehmet 
Akif ve Na• 
zım Hikmet• 
tir. Fakat 

bunlardan 
b ı r ısı Um· 
metçi, dll&rl 
sınıfçıdtr • " 

[Bugün 
6 n c ı 

sayfada 
okuyu -
nuz] 

• Yai<up Kadri 

YARIN: lskender F. Sertelli 
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Son Dakika 
hükumeti Blum • • re ısı 

Ankara - Memleket ve Dünya 

Sayı : 1 jQ Hery.rde 5 kuruş Telefon No: 20817 Telgraf adresi: /stanbul Açık Söı 

Ve komünistler 
1936 mayısında yapılan se· 

çim üzerine iktidara geçen 
Blum hükümeti büyük zorluk
larla karşılaşmaktadır. Fran· 
sanın tarihinde ilk sosyalist 
hükiımet o:an Blum kabinesi 

rinde yürürken Blun'ün komü
nistlerle arası açıldı. Komü
nistler Parlamentoda Blum 

ispanyadaki ihtilal 
Amerikada Cümhur 

namzedi Landon 
kuvvetini gösterme ğe başladı 

G 
~u • .. -

1 kabinesine yardım etmekle be· 
1 raber, hükümele girmemişlerdi. 

Hükumet kuvvetleri elli iki 
Bugün de Parlamento tatil ı 

1 
bulunduğundan hükümete karşı 
itimat meselesinde nasıl bir 
haltı har<ket takib edecekleri 

faşisti ·kurşuna dizdiler Portland, 15 (A. A.) - M 1ine intihabatında cümlıuriyetçiler 
valiliği, ayan azalığını ve üç mebusluk kazanmışlardır. 

Portland, 15 (A. A.) - Ccmhuriyetçilerin Main'de kazanmış 
oldukları muvaffakiyet son dak:kada M. Landon'un ortalıkta ltrin 
heyecan uyandıran bir müdahalesi üzerine elde edi;. itte 
miştir. Eğer intihap neticesi cüınhuriyetçilerin aleyhine çıkmış tor] 
olsaydı M. Landon'un Reis;cümhur intihabatındaki muvalfaki· liçb" 
yeli ihtimalleri kuvvetle saı sıl:ıcaktı. Landon taraftarları mu- 11 nd 

"Halk C~phesi. namı altında bir 
koalisyon } apan üç ztmreye 
dayanmaktadır : 

Sosyalistler, komünistler ve 
radikal sosyalistler. Blum, sa• 
ğında, hakikatte sol liberal 
olan radikal sosyalisllerle 
solunda komünistler olmak 

1 
iyice belli değil. Gerçi hükü· 
mete itimat reyi vereceklerini 
söylüyorlar. Fakat Parlamento 

Alkazardaki asiler tavassutu reddettiler, h1~.ikii
met topçuları tekrar bombardmana başladılar 

üzere orta cenahı teşkil 

eden sosyalist partisinin li
deridir. Bu zümreler, seçimde 
Fransız parlamentosunun a!tı 

yüz on neler azası arasından 

üç yüz seksen kadarını elde 
ettiklerinden sağ cenah zümre
lere kar~ı büyücek bir ekse
r.yet temin etmiş bu!unuyor
lar demek tir. 

1924 seçimindenteri Fran
sada sol zi'.mreler kuvvet
leşmekted;r'er. Fakat 1924, 
1928, 1932 seçimlerinde sol 
cenah liberal fikirleri tem· 
sil eden Radikal sosyalist 
partisi ekseriyet kazandığı 

halde bir türlü hükümet ku· 

dışında da Blum hükümetinin 
vaziyetini zorlaştıracak tedbir
leri almaktan kaçınmıyorlar. 
Komünistlerle Blum arasın• 

daki ehemmiyetli ihtilaf, ispan
ya ihtilaline karşı takip edile
cek haltı hareket meselesidir 
ki bunun arkasından komünist 
fa~ist davası belirmektedir. 
Komünistler Fransanın ispanya 
hükumetine yardım etmesini 

hiç olmazsa silah satılmasını 
1 menctmemesini istemiyorlar. 
J Blum ise, Almanya ve İtal-
yanın da karşı tarafa yardım 
edeceğini bildiği için bütün 
devletlerin bitaraflığını temine 
çalışıyor. Komünistler Blum'ün, 
Lava! tertilıi, Almanyayı da 
idare etmek isleyen siyasetini 
beğenmiyorlar. Alman lktısat 
bakanı Schacht'ın Paris ziyare. 
tini ve Blum tarafından kabu
lünü bile mesel~ yaptılar. 

Paris, 15 (A.A.) - lspan· 
yol Hükumeti topçu kuvvet· 
lerinin Alcazar'da Tolede'in 
bombardmanına tekrar başla
mış oldugu Madridden bildi
rilmekled;r. Yine ayni mem· 
badan Hük iımet kuvvetlerinin 
Talevera cephesinde bir iki 
kilometre iierlemiş oldukları 
Teruel'in bombardman edil
mekte olduğu ve Oviedo cep
hesinde hükiımet kuvvetleri-
nin muvaffakıyet kazandıkla

rı da bildiriliyor. 
Buna mukabil general Aran

da'nın Oviedo'dan bildirdiğine 
göre Marksistler, Grados ka
sabasında ağır bir mağlübiye
te uğramışlardır. 
Asilere nazaran halk cephe• 

sine girenler 
Bayonne, 15 (A.A.) - Bur

gos milli müdafaa komitesi, 
1936 sene•İ şubatındanberi 
halkçılar cebhesine girmiş 

olanların kaffesini kanun harici 
ilan etmiştir. Bunlara ait men. 
kul ve gayri menkul bütün 
emval ve emlak müsadere 
edilecektir. 

Temmuzda şehri zaptetmeğe 

kıyam etmiş olduklarından do· 
layı halk mahkemesince idama 
mahküm edilmiş olan elli iki 
faşist idam edilmiştir. 
Asi general gayeyi anlatıyor 

Burgos, 15 (A. A.)-General 
Mola, dün aksam bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle şöyle de
miştir: 

- Muzaflcriyelimizden sonra 
ispanyanın Avrupada yüksek 
bir mevki a'masını istiyoruz. 
Beynelmilel sahada münfcrid 
vaziyette kalmak istcmedigi. 
miz gibi, ecnebi müdahalesi de 
istemiyoruz. Ananevi krallık, 

muhtariyet meselesini hallede
bilecek yegane rejimdir. Ga
yemiz, Katolik, müllehid ve 
kuvvetli bir ispanya vücuda 
getirmektir. 
Sen Sebastiendeki krıdınlar 
Jerez. de - la· Frontera, 15 

( A.A.) - Marksistler, Sen 
Sebastiendeki yüksek ailelerh 
kadıniarı ile genç kızlarınin 
kendıleri ile birlikle Bilbaoya 
gitmeğe icbar etmişlerdir. 

1 zar mahsurlarının Şili Sefiri- zaffer çıkmışlardır ve her l;ırafla "Maine na.ıl rey verirse bü· 1ıti 
nin tavassutunu reddetmiş ol- ilin Amerika da öyle rey vcr;r., şeklindeki meşhur meseli yüK• S 
dukları bildirilmektedir. sek sesle haykıranların avazeleri crtalığ'ı çınlatmaktadır. kılı~ 

RusyJda binlerce kadın e e e litın 
lezahur yaptılar ~t •· 

Mo~~~~~v:~ l~nf~ıi:;-~'da ~;'~ Selô.nikte f ransız muharipleri d e 
!erce kadın toplanmış ve Sov- Atina, 15 (Açık Söz) - Selanik <ergisini ziyaret maksadile ,t~l 
yet kadınlarının, Faşizme ka"- 250 fransız eski muharibi dün Selanikte meçhul asker abideoine ııı:İc 
şı mücadele eden kahraman ve U muml harpte Makedonya cephesinde ölen fransız askerle· 
İspanyol kadınlariyle te<anü· rinin mezarlığına çe:enkler koymuşlardır. Fransız eski mu· d 
dünü gösterir nutuklar söy-

1 

lıaripleri dün akşam Belgrad yolile dönmüslerdir. diıair 
lenmiştir. · 

Moskorn amelesi, Sov}etler · • • • t•k 

~~;~~n:~~ınl~~~~:d~~~~enb~~~ Erzurumda yeni f abrikalat ~ı~ 
ları, lspanyol ulusunun çocuk 

1 

Erzurum, 15 (Açık Söz) - Erzurumda şeker, deri, kösele, 
ve kadın!arı için yiyecek yar- yün ve şayak fabrikalarının kurulması Umumi müfettişlikçe ka· 
dımında bulunmıya davet et- rarlaştırılmış ve bu karar yüksek makamlara arzedilmiştir. 
miştir. Fabrikaların Erzurumu layık olduğu mertebeye çıkaracağına 

Son dakika şüphe yoktur. 

Madrid e • • ltfr 

j Hükumeti 

~=~!~~rc~;) m!?a 1 
de Moivia• gazetesinin hususi ı 
muhabiri, LeQn'dan bildiriyor: 

Küçük Antant devletleri ara-'~~= 
sında bir ekonomi merkezi ::~ 

tor 
tap 

ramadı. Hükümet kurmak için 
yapı m teşebbüsler, ekseriya 
mai buhranlar yüzünden ne· 
tice vermedi. Ve Fransa, bu 
seneler zarfında sag!ar tarafın· 
dan idare edi!di. Binaenaleyh 
üç ay kadar evvel S:um hü· 
küıretinin iktidara geçmesi, 
Fr•n•a siyasi larihinde iktida· 
rın ilk defa olarak sağların 
ellerinden solların ellerine in· 
tika!i dernekli. 

Fransız sağları, her memle· 
ketteki komünist partisinin 
Moskovadan emir alarak 
hareket ettiğine inandıkların• 
dan, Fransız komünistlerinin 
bu muhalefetlerinde, Rusya 

nam ve hesabına Fransanın 
Almanya ile arasını açmak 
gibi bir tabiye sezmektedirler. 
Bunun içindir ki Blum'ü komü· 
nistlerden ayırarak sağa doğ

ru çekmeğe çalışmaktadırlar. 
Gerçi Blum ile komünistler 
arasındaki anlaşma bozulmuş 

değildir. Fakat eğer bozula. 
cak olursa, Blum, parlamen• 
loda ekseriyeti temin et· 
mek için hiç olmazsa de-

Madrid hükümeli, merkezi 
Elli iki Faşi•t itlanı edildi Asiler bir daha reJtletti/er terkederek Valaıısiya'ya çekil-

Alicante, 15 ( A. A.) - 19 Toledo, 15 (A.A.) - Alca. mek niyetindedir. 

Presburg 15 (A.A.) - Üç küçük antant devleti dış bakan
larının ve doktor Hodıa'nın müzakereleri neticesinde bir eko· 
nomi merkezi te-is edLmişilr. Bu merkez, mesaisine 1 Teşr;ni 

evvelde taılı~acaktır. 

Komiltnin ncern'si hakknında lıcniiz müsbet planlar le.bit 
edilmiş ise de, komiteye endüstri ve ekonomi kurumları dele· 
ge!erinin iştirak edeceği zannedilmektedir. Komilenın taşkaoı 

Bala fabrika:arı d:reklörü o·acaklır. 
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Blum iş başına geçtikten 
sonra, Halk cephesi zümresi 
tarafından hazırlanan progra· 
mı tatbike koyuldu. Ameleyi 
korumak için birçok tedbirler 
alındı. Haftada kırk saatlik 

Almanya 1914 ten kinden kuvvetli 

me" ai ve Ccreller, tatil gün· 
leri kanunu kabul edildi. işçi 
ücret'.erine } üzde yediden yüz
de on beşe kadar zamlar ya
pıldı. Amele ile patron ara
sında kolektif pazarlık usulü 
tatbik edilmesi kararlaştı. Fran
siz kapılaliıminin en sağlam 
kalesi olan Fransa tankasının 
devlet!cştirilmesine doğru a· 
dını atıldı. Banka idare mec-

1 inci sayfadan devam 
zannediyorum. Halbuki ben 
bir çoklarından çok daha 
"Avrupalı ,, yım 

Görülüyor ki, Hitler biraz 
da sözünü kıskanmayan bir 
devlet reisidir. Kuvvetli bir 
devletin reisi olduğuna göre 
de, kıskanmadığı sözlerine 
milletler pek tabii olarak daha 
ehemmiyetle kulak verdiler. 

Nurenberg kongresi da~ıldı. 
Hitler Berline döndü. Sesler 
kesildi. Fakat burdan sonra 

mokratlarla anlaşmak mec
buriyetinde kalacağından "Halk 
cephesi., dağılacak ve Blum 
Hükfımeti de sol karakteri· 

ni kaybedecektir. Sağ po· 
litika da takip edemiyece· 

1• · " • ·· ·11 · 1 silah fabnka'arına kimbilir ye· 
ısıne ısçı mumessı en a ın- ğinden belki de iki münteha 

d H '" " d ı t niden ne kadar hız verilecek. 
ı. arp sanayıının ev e • arasında bunalıp iktidarı bun. 

',leşlirilmesi karar:aştı. Fran· lngilizlerin endişesi 
!ardan birine terkr.decektir, 

~ız sanayiinin, devlet müraka· Paris 15 (A. A.) - M. Hit-
besi a'tına alınmasına başlan- Görünüyor ki Fransa da diğer lerin nutkundan bahseden ma-
dı. Hulasa Fran'IZ ictimai ku· büyük Avrupa memleketleri dam Tabouis, Oeuvre gazete-
rumunu kapitalistlikten sosya· gibi, yakında faşizm ve ko- sinde diyor ki: 
listliğe götürecek olan l;irta· münizmden birini tercih et· lngilizler Almanların silah· 
kım icraat üç ay ııibi kısa mek mecburiyetinde kala. lanma'arından dolayı son de· 
zaman ıçıne sığıştırıldı. Fa· bilir. rece endişe içinde bulunmakta 
bl bu muvaffakiyetli yol üze- Dlplomat berdevamdırlar. O derecedeki 
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M U a m e 1 eve rg 1s1 n de yada yapılacak .'."anevr~'arda 

1 

hazır bulunmak uzere bır as· 

Yapılacak tadilat keri '.:i~~n~~"1917i~~r-i 
katlar kuvvetli 

Ticaret odasındaki komisyonlar Londra, ıs_ (A.A.) - Daily 
Teleğraph, dun Nurembergle 

!arını anlatmışlardır. Çek hey· 
eti reisi General Luza de
miştir ki: 

Manevralara işli ·ak eden kı
taatın hazıa'anışı " mükemmel 
tebirile -avsif edilebilir. Bütün 
sunulu askeriye büyük bir ha
reket ve manevra kabiliyeti 
göstermışlir. Bilhassa pi}ade
nin tabiye ter biyesiııi ve bü
yük tank kıtalarını burada e· 
hemmiyetle kaydetmek ister;m, 

Tanklar fevka 1ade mühim 
miktarda ku:lanmak hususun· 
da } eni bir usul tatbik elliği· 

niz görülüyor. Kızılordu hu 
usul i'e tu açık çetin mese
leyi hal"etmiş bulunmaktadır 
tank ve zırhlı otomobil kıtaatı
nın tabiyetine gelince yeni bir 
yol açtınız kumandanlarınız 

yüksek bir tabi}e \e teknik 
ve çok büyük manevi ve me
deni tahammül göstermişlerdir. 

Modern harbin bütün mu· 
addal meselelerini süratle hal· 
letmekledirler. Kızılordu mo
dern teknik vasıtalara mebzul 
mikyasla malik bulunuyor. Bu 
hususta bence Kızılordu dün
yanın en ileri gitmiş ordusu• 
dur. Para~ütle ini$ler askerin 
manevi seviyesini ve cesareti· 
ni i•pat eder. 

Viyana, ıs (A.A.) - Viyana 
Helmatschutz'u dün akşam bir 
karar sureti kabul etmiştir. 
Bunda prens Stahremberg'in 
bundan bir sene evvel şahsi 

sebeplerden dolayı azletmiş 
oldugu binbaşı Fey'in tekrar 
Viyana Heimatschulz'u başku· 
mandanlığına getirilmesi talep 
olunmaktadır. 

Siyasi mehafil, prensin ve
receği cevabı endişe içinde 
beklemektedir. Çünkü prensin 
red cevabı vermesi, Heimweh
ren'ler arasında nifak tevlid 
edecektir. 

Avusturya Hariciye Nazirı 
Mussaloni ile görüşüyor 

Roma, 15 (A.A.) - ııusso
lini Rocca Della Camminate 
de Avusturya dış işleri ba
kanı Schmidt'i kabul etmiştir. 
hal) an dış işleri bakanı Cia· 
nonun da hazır bulunduğu bu 
mülakat uzun ve sammf ol· 
muştur. 

Par;s~ 15 (A. A.) - Figaro 
gazetesı, Romanya hükumeıinin 
Fran<adan tayyare ve tayyare 

, seyriseferine a'd malzeme sa· 
tın alınması için 150 milyon 
franklık kredi açtığı ve 75 
milyon fraıgın derhal tasvi}e 
edilecegini }azıyor. 

• • • 
Filistinde örfi idare ila
nına lüzum görülüyor 
Cumartesi günündenberi ln

giltereden Fılistine 500 zabit 
ve a~ker hareket etm"ştır. 

Dün 3000 kişi Sutamplon
dan Laurentik ve Neva~sa 
vapurlarile bareket etmiştir. 

Bu hartanın sonuna do~ru 
kabine mü1akere'eri cereyan 
edecegi bildiriliyor. 

D:ıily Telcgraph gazetesine 
r,öre, bu müzakereler Fılstin• 
de örfi idare i:anına taa llü~ 
edecektir. 
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Limanda asri tesi
sat yapılıyor 

Amelenin çalışma tarzı da bir 
1 düzene ~~nacak 
Hastahaneler, atölyeler kuruluyor. BUtUn deoı 

niz daireleri ayni mıntakada toplanacek 
Liman idaresi umum müdür

lüğü Is lan bul limanının müslak· 
bel vaziyeti etrafında esaslı 

tetkikat yapmıştır. 

dün de bir kısım esnafı dinledi yapılan süel tezahürat hakkı~-
da yazdığı yazıda, bu tezahu· 

Muaın• le vergisi kanununda 
yapılacak ladi'fı.t için Ticaret 
odasında toplanırakta olan 
komisyonlar a akadarları din
lemeğe devam ediyorlar. 

lar muamele vergisinin piyasa
ya çıkmadan evvel yapılan 

kontrolde alınmasını istemek· 
tedirler.) 

ratın Almanyada şimdiye ka
dar görülmemiş bir büyük· 
lükle olduğunu ve Hitler Ö· 

nünde yapılan geçit resminin 
Alman ordusunun bugün 1914 
deki kadar kuvvetli olduğuna 
şüphe bırakmadığını bildir
mektedir. 

.M.;iiy·~······;·~·····ık·ti: ..... ·"E~····;·~"h·;;;,················· 
Rıhtım ve liman şirketleri hü

kümetçe satın alınıp her ikisi de 
tavlıit edildikten sonra, limanın 
ıslahı için esaslı tedbirler alın· 
ması kararlaştırılmış ve bunun 
için de İstanbul ve İzmir liman
larına mahsus bir kanun ha
zırlanmıştı. 

ınotörler vasıtasile vap"r:arda 
görecekleri vazife ere munta
zam bir surette sevkedilecek· 
lir. Limaı umum müdürlüğİİ 
Haliçle yice liman ame'esi için 
a'e1ye"er yaptırma~a karar 
vermiştir. Çalışırke1 yara'.aıan 

ame'e'er de derhal yeni lıa<ta· 

haıeye göndcr:!ecek ve itina 
ile tedavi edi'ecektir. 

Ş"mdiye kadar konserv-.ci
ler, bisküvitçiler pamuklu men
•ucat mensupları, iplikçiler, 
ve lastikçiler toplanmışlardır. 

tlün de çikolata, tahinheh acıları 
ve şekerciler dinlenmiştir. Ge
ıide daha iki sanat şubesi 

erbabı kalmıştır. Deri eldiven· 
cilcri ve saraçlar. Bunların 

dinlenmesi de iki gün sonra 
nihayet tulacaktır. Şimdiye 

kadar dinlenen komisyonlar 
muamele vergisi kanununa gö
re üç sınıra ayrılmaktadır. 

1 - Muamele vergisini güm
rükten verebilecekler. (Bunlar 
iptidai maddelerini hariçten 
getirenlerdir. 

2 - iptidai maddelerini la. 
riçten getirmekle teraber bir 
kısmını da dahilden temin eden· 
ler (Bun"ar da muamele vergi
sinin fabrikadan alınmasını is
temektedirler.) 

3 - iptidai maddelerini doğ
rudan dokru} a dahilden temin 

edenler (Bunlar değirmenciler ve 
saire gibi olan sınıftır ki bun-

Değirmencilerin hususi va
ziyetleri olduğundan bunların 

bir kısmı da ikinci bir formül 
teklif etmektedir. 
Buğday koruma kanunu 

dolayısile değirmencilerin bü
tün un~arı değirmenlerinden 

çıkarken yerinde kontrol edil
mekte ve piyasaya unlar bu 
kontrolden geçtikten sonra 
sevkedilmektedir. 

işte bir kısım dejj'irmenci· 
ler de muamele vergisinin bu 
kontrol yapılırken alınmasını 
istemekte, lstanbula taşra de. 
j!irmenlerinden fazla un geldi· 
itini ve bu unlardan oradaki 
satış fiati üzerinde muamele 
vergisi alındığını, lstanbulun 
ise yüksek bulunan piyasasına 
nazaran muamele vergisinin üs
tün olduğunu işaret etmekte ve 
bu unlardan da muamele ver. 
gisinin lstanbul piyasası üze· 
rindtn alınmasını göz önüne 
koymaktadırlar. Alakadarlar 
bütün mütalaaları tetkik et
mektedirler. Vaziyet bir aya 
kodar tavazzuh edecektir. 

Times gazetesi ise, bu teza
hüratın ve 400 tayyare tali· 
minin geçen seneki talimlere 
laik olduğu intibamı vermedi· 
ğini yazıyor. 

Daily meil gazetesi, " tay. 
yarecilerin mahareti alman tay. 
yarecilerinin birinci sınıf mezi
yetlerini gösterdiği" ve muka
bil hava bataryalarının atış• 
t a ki süratlerinin yabancı 

süel ataşelerin takdir ve hay. 
ranlıklarını çektiği kanaatin
dedir. 

Daiiy ekspress, bu tezahü
ratın Almanyanın şimdiye ka
dar görmediği en kuvvetli 
modern techizat tezahürü ol
duğunu bildirmektedir. 

Kızıl Ordu ise ..• 
Moskova: 15 (A.A.) - Be· 

yaz Rusya askeri mıntaka

sındaki manevralara iştirak 

e Jen ecnebi a<keri heyetleri 
reisleri gazetecilere ihtisas-

sat vekilleri dün Bakır 
yola çıktılar Devri mezarı 
( I nci snyfatlan devam} 

rile Şark vilayetlerimize bir 
tetkik seyahatine çıkmışlardır. 

Tarı vapuru Zonguldağa 
uğrayacağından lran sefiri ve 
sefaret müsteşarı da vekilleri
mize refakat etmiştir. Bu mü· 
nasebetle Tarı vapurunun gran· 
di direğine lran bayragı çekil. 
miştir. 

lran sefiri Zonguldak hava· 
lisinde birkaç gün tetkiklerde 
bulunduktan sonra şehrimize 
dönecektir• 

lktısat ve Maliye vekilleri 
buradan Egev apurile yolları
na devam ederek Karadeniz 
limanlarında bazı tetkik ve 
tefüşlerde bulunacaklardır. 

Her iki Bakan bu seyyahat• 
!erinde lran transit yolunu da 
tetkik edecekler ve bu ara
da Iğdır mıntakasında d.ı 
tetkikıııta bulunarak dönüş
te Vana ugrayacaklar ora
da yapılan yeni tesisatı göz 
den geçireceklerdir. Vekillerin 
buradan Karsa kadar gitme· 
leri çok muhtemeldir. 

Ekonami bakanına Zongul
daktan, ihracatı leşkilandırma 
müdürü ve heyete dahil olan 
Sami iş bay ve lihami Nafiz 
Pamir de iltihak ~deceklerdir. 

AlacahöyUk hafriya
tında gittikçe daha 
zengin eserler mey-

dana çıkıyor 
lstanbul, 15 (A.A.) - Türk 

tarih kurumunun Alac~höyükte 

devam etmekte olan hafriya. 
tında yeniden çok zengin eser
ler meydana çıkmıştır. 

Sekiz metrede bu yılın en 
mühim bakır rlevri mezarı bu· 

lunmu~tur. Bir hükümdara aid 
olması muhtemel olan bu me-

zarda altın "diyadem,, bakır
dan geyik heykeli, insan idolu 
dört güneş kursu, gümüş kap
lar ve çok zengin ufak tez
yinat eşyası çıkmıştır. 

Mevsimin müsaadesi nisbe
tinde hafriyata devam edilecek· 
tir. Kurumun Trakyadaki baş• 

ladığı lıa[riyat da ilerlemek
tedir. Alpullu şeker fabrikası 

civarında açılan höyüğün üst 
tabakalarında şayanı dikkat 

seramik pırçaıarı bulumuştur. 

Limanın ısla hı tetkikleri bu 
kan una istinaden yapılmıştır. 
Tetkikat sırasında bilhassa şu 
noktalar daima göz önünde 
tutulmuştur : 

ı .. şür'at, 2.- kolaylık, 3 .
ucuzluk, 4 .• modern tesisat. 

Bu dört nokta gaye ittihaz 
edilerek limanın asri vesaitle 
techiz için tetkikler ilerlemiş 
ve çok iyi neticeler elde 
edilmiştir. Ticaret ve şahsi eş
yanın hasara uğramaksızın 

vapurdan nakli için tertibat 
yapılacaktır. Ayrıca ticaret 
emtiasının vapurlardan doğru
dan doğruya antrepolara nak
li için de rıhtımlarda vinçler 
tesis edilecektir. 

Amele için 
Liman Umum Müdürlüğü 

amele için de asri tesisatı havi 
bekleme yerleri yaptırmağa 

karar vermiştir. Deniz işçileri 
dağınık bir halde çalışmaktan 
kurtulacaklardır. 

Bunun için işçileri bir araya 
toplamak üzere Haliçte tesisat 
yapılacak, amele bekleme yerle· 
ri ve hastahaneler kurulacaktır. 
Amele bu bekleme yerlerinde 

Liman büroları 

Liman idaresine aid bürolar 
da islah edılmiş ve çok mun• 
lazam b'r şekle sokulmuştur. 

Ş mdiki dağınık vaziyelten kur· 
tulmak ve bütün daire!eri 
bir araya toplamak maksadi!e 
Umum Müdürlük bütün teşki· 
latile teşrinisaıide l\lerkeı 
Rıhtım hanına la$ınacaktır. 

Gümrükler de Galalaya nakle· 
deeeğinden Deniz Ticareti, 
Fenerler, Belediye ve Liman 
rüsumları daireleri Rıhtını 

caddesi üzerine sıra'aımış ve 
bu suretle bütün deniz işleri 

aynı mıntakada top!anmış ola· 
caktır. 

Yolcu salonu 
Galata yolcu salonu da a,ri 

bir şekle sokulacak ve ilk iş 
olarak rıhtım önünde yolcular 
için evvelce yapılmış olan tel 
örgü kaldırılacaktır. Çünkü bU 
gelen giden seyyahlara karşı 

çok çirkin manzara teşkil el• 
mektedir. Yolcusunu teşyi ,·e· 
ya istikbal edenler için salon· 
da asri yerler yapılacaktır· 
Alatürk'ün ayakta büyücek bıf 
heykeli de yeni salonun orta· 
sına konacaktır. 
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Tetkik seyahatleri Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 
Gazetelerin havadis sütunlarında sık 11k tesadüf ettiğimiz 

O ser levhanın altında daima şu satırları okuruz: 

l====================================================-,,.,=-=======c=====~==--==============-

"Falan daire veyahut şube müdürü, umumi müdürü tetki· 
llta bulunmak içi Avrupaya gitmiştir.,. 

Ve dönüşte şöyle bir havadis okuruz: 
"Tetkikat için Avrupa ya giden .... dün şehrimize gelmiş 

» hazırladığı raporu Vekalete vermiştir ... 
Gazetelerde artık klişe haline gelen bu tetkikat seyahat· 

~•inden acaba ne netice çıltı}or. Bolca harcırahla Avrupada 
l•ıen bu memurlar, ne görüyorlar, daha doğrusu ne ııörebili
)otJar, raporlarında n.,Jerden bahsediyorlar. Bugüne kadar ' 
hiçbir raporun neşredildiğini görmedik. Halbuki bunlar ara· 
11•da Hükumetle beraber halkın da işine yarıyacak iktısadi, 
11limai mevzular olabilir. 

Sıhibl, Etem lızet EE.NlCE 

El<onomi: 

Demir ve 
Çelik 

fabrikaları 
Sonra ay, hafta geçmiyor ki Avrupanın herhangi bir ilk iş olarak çubuk, 

löşesinde toplanan ihtisas kongrelerine bizden de bir heyet 
litınemiş olsun. Bu heyetler bu kongrelerde ne görüyorlar, ray ve betonarme 
1• Öğreniyorlar. Bunlardan da haberimiz olmuyor. demiri ... 

Bütün seyahat zorluklarına, döviz heaaplarına rağmen İngiltere ile yapılan ticaret 
l b · ı anlaşmasına merbut protokol •vlet memurları arasında sık sık Avrupa seya atı yapan ar 
'•r. Hele bazılar adeta vazifelerinin adını taşıdıkları halde Karabükle kurulacak yeni de· 
lıakamlarına oturmıya vakit bulamıyorlar. mir \e çelik fabrikalarına ait 

k 'k hükümleri de ihth·a etmektedir. Ben, hükümet ve belediye işlerinde Avrupa te nı ve 
disiplininin yerleşmesini istiyen ve bekliyen her vatandaş gibi ı Temelleri pek yakında alı· 
d • lacak olan bu fabrikalar demir 1 are reislerinin Avrupayı görmeleri ve o garp sisteminı 
• k ve çelik sanayiimiz için bir 
''kından kavramaları taraftarıyım. Fakat bizim hü umet ve 
'ı k'k haylı hayırlı işler doğuracak-"" ediye erkinınth yıllardanberi devam eden bu tet ı .. ya· 
latıerinden bugüne kadar miisbet olarak hiç te istifade tır. Yapılan bir hesaba göı e 
t · bu fabrikalar sayesinde cev. 

ı lllediğimizi ıöyleroem kimse ahnınasıo ve gücenmesın. heri yabancı memleketlerden 
Rugüne kadar kaç belediye reis veyahut şube amiri Av· gelse bile memleketiır.iz için 

1upada tetkik seyahati yaptı. Bu zatler elbetde Paıiı, Berlin, senede 9 milyon liralık döviz 
londra gibi büyilk Jenev, Zurib, Lion, Marsilya gibi nisbeten tasarruf edilebilecektir. Bu ta· 

l
l•tanbula yakın şehirleri gezip, gördüler. Esnaf işlerini, seyrü sarruf daha birinci seneden 
"fr servislerini tetkik ettiler. Bu işlerin ne kadar sade. 1 başlayacak \'e her yıl munta-
takat sırf disiplinle yürüdüQ'ünü anladılar. Çünkü insan tetkik zam bir şekilde artacaktır. 
!İçin değil, zevk, keyf için bile seyahat etse bunları görür, Fabrika, ilk iş olarak ÇU· 

!tnlar. Peki amma &1rf bu maksatla A.rupada dolaşanlar buk saç, ray, ve betonarme 
ltordüklerinden birini olsun neden memlekette tatbik etmi· demiri imal edecektir. 

1 

torlar. Sahife sahife rapor yazmaktan ne çıkar. Memleket Bundan başka demir sana-
! tapor değil, iş bekliyor. yiinin milli müdafaa bakımın. 

Burhan Cahid Morkaya dan yüksek ehemmiyeti göz 
~===================== - = öniinde tutulacaktır.Demir sana-

AOLIYE ı yiinin kurulacağı }er sahilden 
içeride bulunması dolayısiyle 

a . b. r tazm •. nal ve dahilinde kömür aranma .. nı rı p 1 icabetlirmektcdir. Maden tet· 

sahte k8rl1 k dav ası ~~ha~~ur:~::~ı:~:tki~:~!i~:ş~ 
lamış 'e Aktaş, Kara Fazıl, 
~ozarmor, Eflani pazar •e Az
daday havzasında ki:imür da
marları bulunmu~lur. Buralar· 
da yapılan sondajlar netice
sinde 36 yerde demir cevheri 
görülmüştür. 

!lir kadınkendisile evlenmediği için 
bir fransızdan 10 bin lira 

&zminat istedi, mahkemeye verildi 
Geçenlerde Kristin Zanko\iÇ 

İsminde bir kadın, bir hukuk 
lııahkemesine müracaalla bir 
lenet ibraz elmiş, bu senet 
tııucibince, Şarl Lakrua adında 
bir Fransız müteahhidinden 
IOOOO lira manevi zararın lalı-
Iİlini istemiştir. 
Şarl Lakrua bu senet mu

tibince, kendisile evlenmediği 
takdirde 1000 lira tazminat 
Vermeği taahhüt etmekle idi. 
Şarl Lakrua senetteki imza
lını inkar etmiş ve yapılan is
llıap neticesinde de, senetteki 
iııızanın kendisinin olmadığı 
tahakkuk etmişti. 

tığı Ômer Mekkinin bazı eş· 
yasını çalmış, Mel<kinin ar
kadaşı Mehmet Eminin \'erdiği , 
150 kuruşu da sui istimal etmiş, 
bu yüzden Üçüncü Ceza l'vl.ıh· 
kemcsine \'eri!mişti. 

Hamdinin muhakemesi dün 
bit:rilmiş, iiç ay beş ııün ha
pisle on beş lira para cezasına 
mahküm edilmiştir. 

Bir kömUrcU sahte
kArlıktan 10 ay hapsa 

mahkQm oldu 

Bunların içinde yapılan el· 
raflı tetkikat neticesinde 18 
inin işlemeğe müsait o:madığı 
görülmüş fakat buna mukabil 
JO inde de ehemmiyetli mık. 
tarda demir damarlanna te
sadüf edilmiştir. Bu on inde 
dikkatli bir çalışmaya başlan· 
mıştır. 

Şimdi çaJışmalar mevzii bir 
şekildedir. Pek yakında mem
leketimizin muhtelif yer:erinde 
geni> mıkyasta demir aran
masına başlanmıştır. 

Sayı: 150 Her yerde 5 kuru1 Telefon No: 20$'27 • Teltrıf adroıl: lstanbJI Açık S3ı 

',,------------1· 
Caddelerde 

Sergide açılış nutku söylenirken 

I Hayvan 
dün 

sergisi 
açıldı 

Kazanan hayvan sahiplerine 
mükafatları yarın 

verilerek sergi 
Ehil hayvan ergısı dün 

Edirnekapıda Belediye temiz
lik ahırlarında açılmıştır. 

kapanacaktır 
açık kalacak ve aynı günde 
hayvan •ahiblerine mükfıfatlar J 

\erilerek sergi kapanacaktır. 
, -.==~~= 

Kavun anbalajı 
Vali ve Belediye Reisi Mu

hiddin Üstündağ işi olması 
dolayısile sergiye gelmemiş 

ve sergi Vilayet namına 

Baytar müdürü Elem Elevli 
bir açma söylevi vcrıııi:; ,.e 
buna davetliler meyanında bu
lunan sayladarımızdan Nakiye 
bir kaç kelime ile cevap \'e
rerek teknik kordelesini kes
miştir. bund?n sonra sergiye 
18 kısrak, 19 tay, 4 boğa, ve 

1 Sekiz ka~·;ndan UçU / 
çürük çıktı 

5 inek olmak üzere 46 hlyvaıı 

kaydedilmiştir. 

Taylardan 1 birinci, 2 ikin
ci, 4 üçüncü, 12 dördüncü ol- 1 

mak üzere 19, kısraklardan 1 
birinci, 2 ikinci, 3 üçüncü, 6 

dördüncü olmak üzere 12. bo
ğalardan 1 birinci, 1 ikinci, 
1 üçüncü olmak üzere 3, inek
lerden 2 birine!, 2 ikinci ol
mak üzere dört hay\'an salıı

bi mükafat alacaklordır. 

Bundan on beş gün evvel 
Mr.pa halinde lktısat Vcka· 
leli me~,·acılık seksiyonu şeri 
Zeki Doğan oglu ve meyvacı· 
lık mi t.lıa-.ıst profesör Baa· 
de tarafından ypılmış olan 
l\:alifo!'niya u~ulü kavun an~ 
balajı diin açılmıştır. 

Aııbalajı ihti• a eden 8 ka
vundan 5 şi ufak bir pürüz 
c'alıi olmadan mü~emmel bir 
~uretle ~almış birı tamamen 
çurumuş ıkisıde diplerinden 
yunıu)aınıştır. Anbaiaj sahil.i 
ıney\'a tüccarlarından$ ıhabet· 
tin dün keııdısini göre~ bir 
mulıarririınize anbalaj hakkın· 
d~ şunları söylemiştir: 

Yürüyenlerin 
Dikkatine! 

Emniyet direktörlüğünd~n 
tebliğ cdilmişt'r: Şehrin bü· 
yük ve küçük caddeleri ve 
bu caddelerin birleştiği mey· 
danların orlası münhasıran 

vesa'ti nakliyenin geçmesine 
mahsus olduğundan yayaların 
vesaitin geçtiği .vola inmeye· 
rek yaya kaldırımlarından yü
rümeleri ve yürüdiiğü yaya 
kaldırımının da saı tarafını ta
kibelmeleri seyrüsefer kaide
lerinin en esaslısını teşkif et
mektedir. Hal böyle iken ve 
herkes bu kaideyi bilirken 
maalesef yaya kaldırımları 

müsait olan caddeler de bile 
buna riayet cdilm;yer.k hal
kın yolun ortasından perva
sızca yürüdükleri görülmek· 
ledir. Bu vaziyet lstanbulda 
tramvay ve otomobil kaza
larının en birinci sebebini 
teşkil ediyor. Kazaların önü
nü almak için Polis bu husu
su tanzime çalışırken bir ta
raftan halkın da kendini teh· 
likeden koruması lazımdır. Bu 
meyanda karşıdan karşıya 
geçmek zarureti halinde her
kesin etrafını kollayarak en 
kısa yoldan ve mümkün mer
tebe topluca kimselerin geç
tiği noktadan amuden geç· 
ıneleri icabeder. Bundon so
ra bu kaidelere aykırt hara· 
ket edenlerle bu işde ihmal 
gösterenlerin umuru beledi
yeye müteallık ahkamı cezai· 
ye kanununa tevfıkan ceza 
göreceklNi tebliğ olunur. -- Kul tür. 

Nakillerini 
isteyen 

Muallimler Taylardan birinciliği alan, 
Çatalca keşli çiftli§i •ahıbi 1 

Şevkinin tayı yine 70 lira. 
ikinci olan Kadıköy Fener 

yolunda Galibin tayına, ve 
safra köyünden Hasanın tay
larına ellişer lira mükalat \e. 
rilmiştir. 

- Yeni ambalaıda muvaffak 
olunmuş sa;ılabılir, üç ka•u· 

ııun çl:rümfış olnıası 8 kavuna 
1 Arzula;·~Umkün 

nenran hiçbir şey ifade etmez, 
<:saseıı bbnlar çürümeğe yüz 1 olduğu kadar yerine 
tutmuş vaziyetle idiler Biz tec· getiriliyor 
riıb~mızle ne dereceye kadar Nakıllerini istiyen muallim-
iyi netice vereceğini anlemak lerin listesi hazırlanmış ve 

Bunun üzerine de, davacı 
l.ım. Kristin Zankoviç, iddia 
tltiği tazminatı alamamıştı. 

Senetteki imzanın Lakuaya 
lit olmadığı ve sahte oldu
iu tahakkuk ettikten sonra, 
lııiiteahhit, Madam Zankoviç 

~leyhine, sahte senet tanzimin. 
den üçüncü Ceza mahkeme
linde bir dava açmıştır. Bu 
davaya dün bakılmış, müddei
\ıııumi, iddiasında, suçlunun 
tezalandırılmasını istemiştir. 

lakruanın vekili, davanın 
lııevzuunu anlattıktan sonra, 
•uçlu vekili demiştir ki: 

Bir arkadaşının nakil ruh· 
satiyesini alıp üzerinde tah
rifat yaptıktan sonra iki defa 
kullanan ve bu suretle Şileden 
kömür getirip Üsküdarda sa· 
tan Şileli Musanın a~ır ceza 
mahkemesinde bakılınnkta olan 

Berberler 
cemiyeti 

Kısraklardan birinciliği Ba
l kırköy: Veli efendide Bayan 

Nıhal Anlının } ayrulu kısrağı 
60 

için bıı iyi karnularır. arasına Ankarava gönderi:mişlir. Ycr-
birkaç tanede bozuk koymayı lcriııi d:ğiştirilmesini isteyen 
diişünmüştük. '..!60 muallimden ancak 147 si-

Kaliforına o usulü anbalaji nin arzusu yerine getirileoil-
doğrudan doğruya tarlalara miştir. Maarif Vek~leti bu ka· 

- Gerçi, senetteki imza La· 
~ruanın değildir. Fakat, se
nedin yazısı kendisinindir. 

Bundan sonra, senet dava
Cıyıı. gösterilmiş, davacı, yazı
nın da kendisine ait olmadı
tını katiyetle söylemiştir. 
Yazının istiktabı yapılmak 

~e Şarl Lakruaya ait olup ol
lııadığı tespit edilmek üzere 
lııuhakeme başka güne bıra• 
~ılmıştır. 

davası dün bitirilmiştir. Şileli 1 Ehliyetnamesi olmı- / 
Musa, sahtekarlık suçundan yanları'!, berberlik et-
on ay ağır hapse mahküm melerıne müsade J 

olmuştur. edilmlyecek ı 
Ecrcerler cemiyeti dün sa-

Kadıko••y SU bah Ticaret Odasında bir top· 
lantı yapmış cemiyetin Beyoğ· 

Şl.rketı• lundaki mektebi hakkında bazt 
kararlar ittihaz etmiştir. 

Bu kararlara göre, !stanbul
da ehliyetnamesi bulunmayan Satınalma müz8lcere· 

lerlne ba9lanmak 
UzeredJr 

Kadıköy su şirketinin satın 
alınması meselesi son safhaya 
girmiştir. 15 teşrinievveldc 
müzakerelere başlanacaktır. 

Bu münasebetle şirket mümes. 
sili Volter bugünlerde şehrimize 

gelecektir. 

Ecza fiyatları 

berberler badema hiç bir su
retle berberlik edemiyecek
lerdir. Bunlar cemiyet tara
fından yapılan bir araştırma
dan sonra tesbit edilecek ve 
ehliyetnamesi bulunmayan ber· 
berler mektebe davet edile
ceklerdir. 

Bundan başka, ondülas;>on 
yapan berberlerden de ehli· 
yetname aranacaktır. 

Berberler Cemiyeti Reisi 
dünkü toplantıda bilhassa bu 
iki noktaya temas ederek 
demiştir ki: 

lkinciliği alan Çatalca keşli yapmak mümkün olsa sanıyo- rarı tasdik ed;ncc yer değiş-
çiftilği sahibi Şc"kinin yavru-

1 
rum ki 10 gün değil belki bir tırmeler yapılmaya blşlıya. 

lu. ikinciliği: \'e Üsküdar Sr- ay belki de dah1 fazla kavur• caktır. 
limiyede Hüseyinin kısrağı 45 lar bozulmıyacaklardır. Anha- Bundan başka muallimlikten 
şer lira. lajını yaptığımız kavunların e- baş muallimliğc terfiini isteyen 

limize gelinceye kadar ne ka- muallimlerin listesi de hazırlan· 
Boğalardan: Birinciliği Ü•· 

dar elden geçtiğini ta~avvur mış ve bu da vekalete gönde· 
küdar Çekrre köyündeo Cc- d edin. Ka\'un, karpuz gibi e- rilmiştir. 
malin, boğalardan' e ikinciligi: d 

ğildır. Daha yumuşaktır ve a· Bunların adedi 55 tir. Bü-
Kalıkıratya köyünde Mu<- 1 

talaya ait boğalar. ka1anmıştır. 
ha az bir zorlukla bozulabı ir. tün imkanlar araştırılmasına 

Tecrübede tamamen muvaf· rağmen 55 muallimden de an· 
ineklerden birincili"'ı: Şehre mi f k ı t k 25 · · a a o muş ur . ., ca şının arzusuna cevap 

ninde Asiye'.lin, ineklerden ve Meyvacılık üzerine tetkikat verilebilmiştir. lstanbul mual-
Silivrikapıdan Asımın ınekleri, yapmakta olan heyet bugün lim kadrosunda yapılacak de-
ikinciliği Kalikratya köyünden Sapancaya hareket edecek ve ğ'işmeler bundan ibarettir. Yat. 
Osmanın \'e Çatalca ke~li çift· orada elmalanmm ve müşkile nız müfettişlerin rapor)a. 
liği de Şe\kinin inekleri kazan· üzümünü dış piyasalara da.ha rı ile muallimlik yapmaları 
mışlardır. Sergi 17 Eylül per- müsait şerait ile gönderme uygun görülmeyen beş mual-

,ş_e=m=be=='ır'=ü=n=ü=a=k=şa=m=ın=a==k=ad=a=r=~i m=k=a=n=la=r=ın=ı=a=r=a=ya=c=a=k=· t="=·=""' lımin de vazilesine nihayet 

Açık Söz koşusu 
ı 'eritmiştir. 

Bundan başka muhtelif yer
lerde muallim mekteplerine 
bağlı olan 4 tatbikat mektebi 
lağvedilmiş ve mekteplerden 
bir kaç muallim açıkta kal
mıştı. Bunlardan 10 u ilk mek
teplerde münhal mu1llimlikıe. 

' re yerleştirilmiştir. 

3 

Bir artistimizin bi!an
çosu ve konuşmıyan 

haklar! 
Gazetemiz son günlerde tir 

artislimizin, birer makyaj ha
rikası hayranlığını veren nefis 
portrelerini neşretti!er: Ertuğ. 
rul Sadeddhin. Muhabirler bu 
artistimizin Elaziz gibi şark \•i
layctlerimizin b'r kültür mih· 
rakında halkevleri tems;ı 

kollarının rejisörlügünü üze-
rıne alarak ne işler gö· 
rebildiğini istatistik malü-
matla bildirdiler. Gariptir ki 
bır arti•timizin bu bilanço' u 
Tiirk matbuatında hiçbir yaı
cı (entelektüel)e birşeyler söı· 

lemedi! 
Esasen bu pek hayret edi· 

lrcek birşey de degil : I a· 
len ötedenbrri Ertu~rul Sadi 
kadar Türk cemiyeti içinde 
hakları tedalıülde kalmış bır 
san'atkarımız ;oktur denebilir!. 
Bunun sebebi nedir bilir misi
niz? Bir kelimeyle: Zıra, ti
yatro san'ctkarlarımızın (as) 
!arı içinde idealıst olarak kal
mış ola" yalnız odur ! Tiyatro 
meraklılarıınızın bir kısmı bu 
artistımizin henüz amalör:ük 
~agındaki portresini hafızası

nın bir köşesine asmış, bir 
daha dönüp bakmağa lüzum 
görmemiş gibidir. 

Halbuki kendi içinde teka
miilü durmıyan adam demek 
olan her san'atkar gibi Ertuğ· 
rul Sadi de kendi kendisini 
milyonlarca defa geçmiş bir 
kemale ulaşmıştır : 

Türkiyede komediyenlikle 
dram artistliğinin varılmaz 

(sehli mümteni)iııe varmış biri. 
cik teknik artistimiz odur. 

H11dut komşumuz milletleq 
Suriye, Irak, Fılistin, lran, 
Efganistan, Ermenistan, Azer
baycan, Kafkasya ilah .. Türk 
temaşa kültürünün seviyesine 
onu tanıyarak, yüzlerce defa, 
hayranlıklarını yazmışlardır. 

Geçen sene lstanbula gelen 
( Tebriz) konsolosumuz lstan
bul gazetelerine (Türk ı an'ati
nin komşu milletlerde alnını 
ağ<rl•n bu sa1at<arımızın bü
yük muvaffakıyetlerinden) ba.ı
selmek haktanırlığını göster
mişti .. 

Yad illerde Türk •an'ati in 
bayrağını temaşa sa"'atkarla
rında nadir görülür b.r heye
canla ve yüksek bir kemal i1e 
taşıyan bu san'atkiırımızdırl 

Yalnız Elaziz ve Hinler\a,dının 
değil, bütün Türkiye Halkev· 

!erinin temsil hayatına hayat 
nefhasını veren de yine bu 
san'al\...§.rımızdır. 

Geçenlerde kadir bilen bir 
muharrir arkadaşımız da şöyle 
yazıyordu: 

(Bütün Halkevlerimizde Er
tuırul Sadi vardır. Bir gün 
bir arti~l için Halkederine 
heykel dikilirse ilk onun hey
keli dikilecektir!) 

Halbuki kendi kendini m sil
siz bır irade ve kudretle ~ a
r~tmış, milletin ve devletin 
harsına sırf kendi gay·ctile 
müfit olmuş koca bir art'sli· 
mize bir jübile bile yapılma

mıştır. Halbuki Ma"rif Veka
letimiı.in bir kültür şeref nişa• 
nı olsaydı, bugün, onun göğ

sündeydi!.. Ah, ey konuşmı
} an haklar! .. 

Serdengeçti 

Ruam 
Mücadelesi 

Bir tasallOt iddiası 
l<aragümrük civarında otu-

111\ Liitfiye isminde 42 ya,ıa. 
tında bir kadın dün müddei. 
~llıumiliğe müracaatla muaye· 
~t ve tedavi edilmek üzere 
d\vet ettiği doktor Hayrinin 
~tkadaşı Mehmet Ali ile bera· 
"'r evine geldiğini ve muaye:e. sırasında kendisine tasallut 
llıQ-ini iddia etmiştir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti ecza fiyatları hak
kında bir liste haıırlamıştır. 
Bu liste yakında lstanbula 
gönderilecektir. Bu listeler 
bütün eczahanelere t~vzi dile
cek ve ilaç satışı bu listeye 
göre yapılacaktır. Eczacılar 
bu fiyat listesinden memnun 
görünmektedir. 

- Berberlik, zanedildiği ka· 
dar kolay bir meslek değildir. 
Bunu yapabilmek için mutlak 
surette uzun tecrübeler yap· 
mıık ve inceliklerini anlayacak 
kadar olgunlaşmak lazımdır. 
Bunun i.çin de açtığımız 
mektepten istifade etmek 
ve ettirmek çarelerini ara• 
aramalıyız. Mektı·p geçen yıl 
açıldığı halde pek az talebesi 
\ardır. Halbnki lstanbulda 
ehliyetnamesi bulunmayan bir 

Gazete müvezzileri, bu sessiz 
ve şöhretsiz koşucular ara
sında biriı1ciliği kim alacak? I

• Mektep kütüphaneleri 
, zenginleştirilecek 

9000 hayvana mani•· 
in •tısı yapılaca 

Ruam mücadelesine birinci 
teşrinin ilk' günüden itibaren 
başlanacaktır. Hayvanların göz 
ferine hastalıklarının ne\•i teş
his edilecektir. Beygirler Man• 
lein aşısı yapılacaktır. Aşıla
nacak beygir adedi 9000 dir. 
Bunun dört bini istanbuldadır. 

Bursalılar el ı,ıerl 
sergisine gelecekler 

r Hale göre; bu iddia pek va
ıd görülmemekle beraber 
~İiddeiumumilik tahkikata baş
-llııştır. 
l:lır hırsız mahkQm 

oldu 
ltı ,!iamdi isminde birisi, bir 

Uddet evvel, yanındıı çalış-

Ticaret odası meclisi 
bugün toplanacak 
lstanbul Ticaret ve sanayi 

odası idare meclis bugün saat 
10 da toplanarak F ortun Mu
radın Bursa reisliğine inbasını 
lastik edecek ve bu arada 
patates nizamnamesinin yapı· 
laca!< tadilat etrafında bazı 
kararlar ittihaz edilecektir. 

Koşumuza girmek iotiyen müvezziler adres ve adlarile 
birlik~ birer de küçük fotoğraflarını gazetemiz idaresine 
bırakmalıdırlar. Gelecek haftadan itibaren koşuya girecek 
bütün müvezzilerin adlarile fotoğraflarını gazetemlzle 
neşre başlıyacağız. 

1 

Maarif idaresi mektep kü-
i tüpane'erini zenginleştirmeğe 
1 karar vermiştir, bunun için 

Koşumuzun mükafatları 

çok berberler vardır. Bunlar Birinci gelene (10) 1 ikinciye (7 15)1 üçün· 
ara sıra yaptıkları kazalarla cUye (5), dördüncüye (3)1 beşinciye (2) li· 
mesleğimizin ,erefini ihlal edi. ı ra ve altıncıdan onuncuya kadar gelenle· 
yorlar. Bunun için çok şiddetli ı re de münasip ilediyeler dağıtılacaktır. 
tedbirler almak zarureti \·ardır •• 'k=================c-=--=========:!i 

kitap mevcudu fazlalaştırıla
caktır. iki bin liralık tahsisat 
konmuştur. 

Vapur büfeleri 
Şirketi Hayriye ve Akay 

idarelerine bülelerini temiz 
tutmaları için tebligat yopıl-

mıştır. Belediye şikayetler 

Ülerine bu hususa azami 
ehemmiyet vermiıtir. 

29 Teşrinievvel Cümhuriyct 
bayramınd Ankııra da açıla
cak olan el işleri sergigi etra
fında alakadarlara izahat ver
mek üzere Bursaya gitmiş olan 
sanayi müfetti,i Danş dün 
şehrimize dönmüştür. 

Sanayi müfettişi dün kendi· 
sinin gören bir muharririmize 
Bursalıların sergiye çok alA· 
ka gösterdiklerini ve geniş 
mıkyasta iştirak etmek üzere 
hazırlandıklarını söylemiştir. 

\ 
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Her oün bir yazı 

Bir mizac: Lenfatizm 

r Askerlik 

Denizde atış -
Yazan : Dr. Rusçuklu Hakkı Denizde atışın pek çok 

hususiyetleri vardır. Harp ge
mılerinin süratleri gün geç· 
tikçe artıyor. Torpitoların hız· 
ları 45, zırhlılarınki 30 mile 
çıktı. Düşmanın atış tanzimine 
mani olmak müşkülleşti .. Her 
iki tarafın manevra kabili. 

Lenfatizm, kelimede bir ko· 
ku var, eski'.ik kokusu. Diya· 
tezlerin, hümorizm-ahlat • lerin 
hüküm sürdüğü zamanları an
dırıyor. Eski hekimlik, Bokratın, I 
Calinosun, lbni Sinanın hekim· 
lijtini gözönüne getiriyor, dört 
mizaçlı, dört hıltli hekimlik ... 
Bu dört hı itli, dört mizacı oıı· 
!ar uydurmadılar. Onlar eski 
~amanlarda kurulmuştu. Elleri· 
ne geçen bu meşaleyi zamanın 
keyfine, isteğine uydurdular. 

Hümorizm zamanımızda da 
var. Adı değişti, amma keyfe 
gör.c değil, bılgi temelleri üs
tüne kurulmuş bir hümorizm. 
Acunda değişmez ne var? Bu
günün hümorizmi, bir uı;ulü, 
anatomo • şimik usulünü sarstı, 
büsbütün dejtilse bile hiç ol· 
mazsa kısmen. 

Mızac, her şeyde olduğu 

gibi, insanlar hastalığı da bir 
turlü karşılamıyorlar. Gördü· 
ğünü iyi gören her açık göz 
hekim şu kesin kanaattedir. 
Hastalık yoktur, hasta vardır. 
Kara kaplı kitaptaki tar.le uy· 
mıyan hastalar görüyoruz biz. 

lar, pek azını harcederler. Ya· 
vaş, uyuşukturlar, birdenbire 
saldırmazlar. Duygulara karşı 
davranışları azalmıştır. 

Birçokları, insaoın doğuşun· 

da olan bu mizacı kabul eder• 

atıştan isabet beklemek esaslı 
1 

yelleri bu şekilde arttıkça, 

1 

kaide:cri bilmeğe bağlı kıdı. 
mizaçtır. Nasıl mı kazanılır? 1 yor. 
Çocuk birçok bulaşık hasla· ı Deniz topçusu, düşmanla 
lıklar geçirir, çok } er, sağlık 1 ol'.luğu kadar ta biatle de bo· 
usullerine U}mıyacak bir tarzda J j ğazlaşmağa mecburdur Yal. 
yer, güneş olmıyan yerlerde 1 palar, fırtınalı havalar, harp 
y.~şar. Bunlarda lenfatizm b.ü- 'I gemisini, karşısındaki düşmar. 
tun olgunluğu, dolgunluğu ıle , kadar düşündüren çetin ha .• 
ikinci çocukluk çağında ken· 1 !erdir. 

leı; bazıları da lenfatizm der· 
ler, doğarken olsa bile, doğ
duktan sonra da kazanılan bir 

dini ~ö ;terir. Bu ikinci 
1
çocuk- 1. Atışta, ge.ninin sür atini de 

luktaki lenfatizme tutu an ço- ı nazarı dikkate almak gerek-
cuklarda ufaktefek sağlık tir. E!u sür'at, düşmanın ha-
arızaları eksik değildir. Şu var rekatına, denizin haline göre 
ki korkunç olmazlar. Söylemiş azaltılır >'eya arttırılır. O haf. 
idim >a. lenfatik çocuklar, de; topçu, bulunduğu gem;. 
on'arın üstüne titri)·enleri nin hızını, düşman gemisinin 
korkut3c1k arızalar göster· yenil!k veva eskiliğini, deni-
mezler. Ha•talıklarının bir gi- zin halini bilmeğe ve atışı ona 
dişi vardır. Sıman altından su göre idare etmeğ~ mectardur. 
yürür gibi, gizli giderler. Bir borda atı~ından, oi-

A~rısı olu'., ke,kın değil. ğer borda atışına geçmek ,.e 
Aleşı olur,. yukselmez. Hasla- bu alışla;·ı intizamsı7. yap:T.ak 
lığı uzar gıder. usulden o:duğu ırıbi fı.ydai .... 

Küçük lenfatiklcrde ufakte- dır. 
fek sağlık arızaları eksik ol- Sc.1 harpte zikzak;ari atış· 

Düşünceler: 

H rkes için •• 
?'azan: 

Dr. Victor Pauchet 
.1ostlarının sayısı ~ervctin 

ve nüfuzunla mütenasiben 
artacaktır. Çünkü, dostla
rın doğrudan doğruya on· 
lara yaptığın iyilikler için 
seni takdir ederler ve et· 
rafına toplanırlar. 

l!I 8 
Dostlarınla bozuşmak iste· 
miyorsan, onlarla asla a1 ış 
veriş etme : 

m m 
Aşk, devam edebilmek için, 
riyasız muhabbet ve dost· 
luğa istinad etmelidir. 

{!) (!) 

Düşmanına iyilik et ki, se
nin dostun olsun. Dostuna 
iyilik et ki, daima dost kal
sın. Zir .ı, bütün dostluklar 
iyiliklerle başlar ve iyılik
lerle kökleşir. 

(!) 9 

D3stuna ödünç verme; elin· 
den geline büsbütün yani 
bır daha almama'< üzere 
nr 1 Verilen şeyin iadesi 
mecbJrıyeti, dostluğu ihlal 
ecl•n sebeblerden biridir 

MevlOd 
Darüşşafakaya kıymetli va. 

kıf ve tesisler yapan sabık 

başmabeyinci Osman bey kızı 
merhum Bayan Nudiye ile mah· 
dumu Bay Saimin ve müeesse
semize değerli yardımlarda hu· 

BEN KiMiN 
METRESİYİM 
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Tefrika No. 59 

Kafir kız az kaldı gözümü oyacaktı .. Şefik yüzüme 
dikkatli bakarsa muhakkak ki alnımdaki tırmıkları 
görecek .. Bunlar onu şüpheye düşürmeğe kafidir 
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Nesrln Yıldız sarayın· 

dan evine dönünce. 
Nesrin, bir haftalık b'r gay· 

bubetten sonra, bir Pazar gü
nü akşam üstü Sıraserviler
deki ap . .rtmanına döndü. Hiz
ır.etci Mari uy kulu gözlerim 

uğıışturarak kapıyı açınca. kü
çük dilini. yutarcasına bağırdı 

- Hanımcığım. geçmiş ol
sun. Geçmiş clsun .. 

Nesrin: 
- Çok şükür geçirdım .. az 

kaldı karnımdan ameliyat ya
pacaklardı. 

Diye mırıldanarak odasına 
girdi. Soyundu.. karyolasına 
uzandı: 

- Şofik geliyor mu? 
- Akş;ım burada kalmıştı, 

hasiahaneye taşınacaktı. iyi 
oldum işte. 

Mari ağlar gibi bir tavurla 
göğsünü şişirerek anlatıyordu: 

- Vallahi ne kadar çok se
vındim bilseniz! evin içi b:r 
haftadır nekadar ıssızdı .. 

- Şefik kaç gece kaldı 

burada? 
Siz gittiniz gideli üç 

~ece kaldı hanımcığım! 

-· Dığer geceler nerde kal
dıjtını söylemedi mi? 

- Beykozda teyzesi;ıin ya. 
nında kaldığını söylüyordu. 

- Benim geleceğimden mem
nun oldu mu? 

- Biraz da meze hazırla• 

mayı unutma, emi ? ... 
- Peki Hanımcığım ... 

8 8 
Omuzundan ısırılan 

bir Türk kadını 
Nesrin Taksim meydanına 

gelince tramvay istasyonu 
önünde bir ka'abalık gördü. 

l~giliz ve Fransız polisleri 
beş on Senegal askerinin el· 
rafını sarmışlar.:lı. 

Nesrin merakını yenemedi .. 
kalJbalığa sokuldu. Orta yaşlı 
bir erkek Ermeni şivesile Nes· 
rine seslendi : 

- Sokulma o kadar hanım·· 
zencilu kudurmuş.. sana da 1 

saldı r.rlar belki .. ! ı 
Nesrin bu sözlerden bir şeY 1 

anlayamadı. Biraz da ha ilerle· 
di .. Bir kadın sesi duydu: 

Lenfatizm diyince lenfatik 
mizacı hatırlarız. Calinosun 
soğuk ve yaş diye tarif elliği 

mizac. Dikkat edersek anlarız, 
Bergamalı üstad -Calinos Ber· 
gamalı idi- iyi görmüş. Yalnız 
gördüğünü iyi anlatamamış, 

onları izah için elinde önce• 
den devşirilmiş, kotarılmış bil
giler yok. Böyledir diye eski
lerin görgü üzerine ortaya 
koydukları düşüncelere dudak 
bükmemeli. Bugünkü düşün

celerimizin birçoğu hemen he· 
men onlarınkilerdir biraz daha 
gençleştirilmişleri ve biraz 
daha süslenip bezenmişleri. 

maz. Bu arızalar bir facia bi
çimini almaz. Bedenlerinin has
talıkları karşılaması alevli ol· 
maz. Sönük ve siliktir. Çevre 
}anındakileri yıldırmaz. Hekim 
gelir, boğazına bakar, badem
cikler kabarmış. V•jeturyon 
adenoit dediğimiz, ziyadelik
ler var. Lenfa bezleri onlarda 
uğursuz bis ko:aylıkla şişer. 

Dalak ve karaciğer.o badem
cik.erle beraber şişmemiş ol. 
ması çok önemlidir. Hasta!ıkla 
uğraşmak için kuvvetleri az· 
dır, onlarda hastalık reaksi
yonlarının cansızlığı bundan-

lar, denizal:ı gemılerir.i şaşırt
/ mış ve pcriskop'tl rını kul'a· 
1 namaz bir ııai~ getirtmişli. 1 

lunan sair hayır severlerin 
, ruhlarına ithaf edilmek üzere 

hanımcığım 1 Bugün sizin gele

ceğinizi söyledi amam .. ben hiç 
ummuyordum doğrusu. Neden 
sakladınız hangi hastahanede 
yaltığınızı .. ? 

- Ne diyorsun, hanımcı· 
ğını? Sevincinden bu gece sa· 
bahlara kadar uyku uyumadı .. 
Gece nevakit uyandımsa oda
da elektrik yanıyordu ve onun 
ayak seslerini işitiyordum mü
temıdiyen • güneş doğuncaya 
kadar. dolaştı durdu. 

Nesrin gezlerini süzerek gü
lümsedi : 

- Ölüyorum ... Beni diri diri 
yiyen bu yamı am!arın elinden 
kurtarınız! 

Lenfatizm kelimesi bile bu 
sözümüzü ispat için işe ya· 
rar. Biraz aşağıda göreceğiz. 

Lenfavi mizacın lenfa bezlerin• 
deki tezahürü çok önemlidir, 
bu mizacın belli başlı alameti
dir. Eskiler bunu görmüşlerdi, 
iyi görmüşlerdi. Yalnız lenfa 
damarlarını ve onların içinde 
dolaşan lenfayı görememişler· 
di. Neden sonra gördük, onu 
biz. Gördük amma görüşü· 
müz, anlayışımız onlarınkini 

tamamlamak oldu. Var mı 

başka değeri? ... 
Mizaç demek doğuşta oluş 

tarzı. Dünyaya geliyoruz, ya
şadığımız müddetçe bizimle 
arkadaşlık edecek şeyle bera
ber. Nekadar çalışsak, çabala
sak o bize arkadaşlık eden 
şeyi değiştiremiyoruz; çalışma· 

mız boşa da gitmiyor, o şe
yin fenalıklarının biraz önüne 
geçebiliyoruz. 

Şarl Rişe öyle buyuruyor: 
~lns~n huyunu değiştirmez; 
meşe ağacı yapraklarını de
ğiştiremediği gibi .• Huyundan 
2iyade mizacını değiştiremez. 

Lenfatizmin tuhaf noktaların
dan biri de şu: Doğuşta ço. 
cuklarda müşterek bir halin 
sürüp gitmesi. Bazıları o hali 
savuşturabilir. Bazıları değişti· 
remezler. Çocuk ilk haftalarda 
uyuşuktur. Sanki kendisine 
verilen gıdaları hazmetmekle 
uğraşır. 

Dışarıdan 2 elen gıcıklama

lara -eksitasyon-lara karşı kı· 

mıldanmaı. Sanki aldıklarını 

kendinde toplar gibi bir hal. 
Bu ilk haftalar geçtikten son
ra değişir. Çabuk gıcıklanır, 
hassas olur, artık çalımı, biçi
mi ne olacaksa onu alır. Len
fatik çocuklar böyle değişmez
ler. 

Bilgisi, görgüsü az kişiler 

bu ilk çocukluk alAmetlerinin 
surup gittiğini kestiremez
ler. Bebek müsabakalarında, 
çok kere, ıurı mükafatı 

görünüşte güzel, aldatıcı bir 
güzellik gösteren çocuklara 
verirler. Keskin, alışkan gözler 
onların seçtikleri çocuklarda 
puf böreğine benzeyen bir şiş
kinlik, na.ıl anlatayım, hekim· 
lerin "sulu. et dedikleri kaba
lığı görürler. Bu yavrucaklar. 
da beden örgüleri yumuşak, 
• nusugla dolu çiçekler gibi • 
örgüleri arasına sular toplan. 
mıştır. Solgun renkleri bu al· 
dalıcı yapılışın foyasını ortaya 
kor; o solgunluk kansızlığı 
bildirir. Yerler, yediklerini, erit• 
tiklerini, bedenlerinde saklar-

dır. Bundan ötürü uyuşuk dı-

yoruz onlara. Ruhan da Öy· 
ledir onlar bazan ... 

Genel olarak biçimleri yu
vArlak ve dolgun, etleri yumı.. 
şak, mafsal bağları zayıf, 

uzuvları yavaş işliy•n bu ço· 
cuklarda neler görürüz? Ka
baran lenfa bezleri. Bu kaba
ran bezler çoğalır ve artık 
öyle kalırlar. Buna özel bir 
ad takıyoruz : Sıraca. Lenfa· 
vilik ve sıraca müteradif ad 
demek değildir. Yalnız arala
rında sıkı bir akrabalık vardır. 
Bunlar uzviyetin dayanıklılığın· 
daki düşkünlüğü gösterir. 

Deride döküntüler. Bunların 
birtakımı sıraca cinsindendir, 
Skrofülid denir. Birtakımı 

adidir: ektima, empetiyo, su
lanan ekzema ... Bunların hepsi 
uzun sürer. Geçseler de geç 
geçerler. Gözkapakları ilti
haplı olur. Kulak iltihapları 

geçmek, iyi olmak bilmeı. 
Yukarda söylediğim gibi ve
jetasyonları olur. Bademcik
leri sık sık şişer. Kemikleri 
çürür, oynakları iltihaplanır. 

Her tehlike gürültüsüzce yü
rür, durmaz. Bedenin daya
nıklığı gevşektir. bir engele 
sartlamazlar • Soğuktan, sı
caktan çok müteessir olurlar. 
kışın elleri, ayakları çatlar. 
Yazın güneş derilerine doku
nur, yaraları çabuk onulmaz. 
Oynak yerlerinin bağları iyi 
olmadı~ için ayakları çabuk 
burkulur. Lenfatizm, genel 
olarak bu kılıkta görünür. 

Mizacın bu türlü bozulma
sında, yaptıkları şeyleri bede
nin içine döken bezlerin iyi işle
yip işlememesinin çok tesiri var. 
Bu bezlerin ne iş yaptıklarını 

günler geçtikçe daha iyi an• 
lıyoruz. Tirvid ve Timüs 
bezlerini bu işte •uçlu bulu· 
yorlar. Hele bu Timüs bezi ne 
iş yapar? Şimdiye kadar pek 
bilinmiyordu. Öyle sanırım ki 
iş bukadar yalın kat değil, 

biraz karışık. 
Bu küçücük bezler biribirine 

okadar bağlı ki bir;sinin bo
zukluğu öbürüne de dokunu
yor. Lenfatik mizacı bu bez
ler yapıyorsa, blok halinde 
yapıyorlar; içlerinde ilk Önce 
bozulanı hangisi? onu kestir. 
mek kolay değil. 
Yukarıda söylemiştim: Bir 

mizaç değiştirilemez. Anıma 

yaptığı kötülükler hafifleştiri. 
lebilir. Yılmamalı ... 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

1 

Alışın isabetli olması için 
hedefin harekatı" i> ice tel· 
kik etmek n atış mesafesini 
hatasız olarak bulmaktan baş· 
ka çare yoktur. Bu da hazer
de yapılacık t•lim,erle atıcı
nın melekesini arttırmağa 

bağlıdır. 
Deniz alıcılığını geniş bir 

lnisyativ ve bilgi ister. 
M. Ersu 

DOKTOR 
iskorpit 

Sari ve müstev:i bir dış ha~ 
\8lığıdır. Bununla beraber 
münferit olarak yalnız bir 
adamda da zuhur edebi.ir. 

iskorpitin muhtelif sebepleri 
vardır. Fakat başl.caları şun
lardır: Yenilen gıdanın kafi 
olmaması veyahut fena cins· 
ten olması, ifrat derecede 
çalışmak, izdiham. .. 

Bundan başka sebzeden 
mahrumiyetle uzun müddet tuz
lu ve mekülat yemek ve rü· 
tubetli evlerde oturmak, sıcağı 
soğuğu alış yerlerde fazla ça
lışmaktan mütevellit yorgun
luk, devamlı hüzün vesa rede 
iskorpit üzerınde müessir amil
lerdendir. 

lskorbit tedricen zahir olur. 
Bu hastalığa düçar olanın 

rengi fark olunur derecede 
sararır. Vücudünde umumi bir 
kesiklik, son derecede reha
vet, hafakan alaimi, gögüste 
sıkılma, bazan mafsallarda aıt· 
rılar feyda olur. 

Diş etleri şişerek yumşar ve 
acır. Morumsu bir renk alır. 
Kolaylıkla kanar ve diş etlerınin 
köküne doğru çekilir ve diş
ler •allanır. Hastalığın devamı 
halinde dökülebilir. Ağız fana 
halde kokar. 

l•korpit en ziyade diş etle
rinin kenarında ve dişleri ara
sındaki mesafede vazih olur. 
Dış olmayan mahallerde bir 
teııayyür görülmez. Şu halde 
dişi çıkmamış çocukta ve diş
leri dökülmüş ihtiyarda iskor
pit asarı görülmez. 
uzun müddet vapurlarda ka. 
lındığı zamanlarda çıkan iskor
pitlerde hastaların cıltlerinin 

muhtelif mahallerinde evve:a 
kırmızıya mail, sonra esmer 
sarı ve siyahımsı bir renkte 
lekeler görülür. Hastaları ra
hatsız eden meyusiyet son 
dereceyi bulur. 

lskorpelin hüsulüne sebebi· 
yet veren amiller derhal izale 
edilmezse, hastanın hayatı için 
tehlike de mevcut olabilir. Bu 
bahse yarın da avdet edeceğiz. 

~NI NEŞRiYAT 

Balkanlar ve TürklUk 
Yaşar Nabi 256 sayfalık 

yeni bir kitap çıkardı: Roman· 
ya, Bulgaristan, Yugoslavya 
ve Yunanistanda yaşayan Türk· 
!erden bahıeden bu eser. Bal· 
kanlardaki ırkdaşlarımız hak· 
kında vesikalara müstenit 
malümat ve müellifin bu mem
leketlerde seyahatlerden sonra 
yerinde edinmiş olduğu bilgi 

ve görgüleri ihtiva etmekledir 
avsiye ederiz. 

i 
yarınki Perşembe günü öğle 

namazından sonra Sultan Se· 
lim camiinde Mevlidi Nebevi 
okutturulacağı ilan olunur. 
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Yeni Bulmaca 
Ziya Pa,anın iki mısraı 

Bu hafla şu bu:macayı ter
tip ettik : 

kU. bir. tek. lan. 
us. ı. yı. tir. tek. ru. 
ya. nın. ma. rek. kö. 
ku. ki. te. hak. tir. 
şu. bin. ca. mUr. le. 
kı. dir. tek. 
Yukarıda şair Ziya Paşanın 

şiırlerınden ata sözü halıne 
girmiş iki mısra var. Bu iki 
mısra teker rece halinde ka
rışık olarak yazılmıştır. Bu 
karışıklığı düzelterek iki mıs
raı okuı unuz. 

Müsabaka müddeti ayın 
18 inci cuma akşamına ka
dardır. Cuma akşamı kur'a 
çekilecek ve kazananların i•im
!erı 19 eylül cumartesi gün~ 
ne~redilecektir. 

HEDiYELERiMiZ 

Birinciye abajurlu zarif ya
zıhane lambası, ikinciye ga
zetemizin bir senelik abone•i, 
üçüncüye güzel bır pergel 
takımı, üç kişiye bozukpara 
çantası, dört kişiye kartpos
tal albümü. 

Kırk kişiye muhtelif hedi· 
yeler. 

Bulmaca 
kuponu j 

12 • 19 Eylül 1 

~~:;;;, .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ ... ~ ... ~.,,~ ... ~,,~,,.~ ... ~, .. = ... ~ ... ~ ... ~, .. ~ .. ~ ... ~ ... ~,,.~,,.=~';};'ı 
f ; ı 

~ .. ~ 

- Ne lüzum vardı.. Ş·fik 
hergün işini gücünü bırakıp 
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Polis 

Otomobil kazası 
Ortaköyde oluran Haç·k 

isminde bir çocuk, dün Gala
da Arab camiinde Mahmudiye 

sokağından geçmekle iken bir 

otomobil çarpmasından ağır 

surdte yaralanmıştır. Çocuk 

tedavi için Senjorj hastaha

nesine kaldırılmış Tabib Adil 
Enver hastahaneye giderek 
muayenesini > apmıştır. 

Çarpaa otomobilin şöförü 

yaka'.anmış hakkında tahkika

ta başlanmıştır. 

Camlar kıran sarho!f 
Beşik taşta oturan Hüs~y in 

aşikar bir surette sarhoş oldu
ğu halde G ,fa tada Cınyo ga. 

zincsuna giderek camları kır

mış ve yakalanmı~tır. 

Yankesici 
Ri1enin Bayırköy ah1lisinden 

olup çalışmak üzere lstanbula 

ge!en Halil Sultanhımamın<'a~ 

geçerken sıtıkah kel Şerefe 

yankesici) k suretile 30 lirasını 

ç•ldırmıştır. Yankesici yaka

lanmıştır. 

Hırsız misafir 
Bayzar isminde biri Üsküdar 

Haki miyetimilliye caddesinde 

elektrikçi Nureddinin evine gi· 

derek bir müddet oturduktan 

sonra Nureddinin karısına ait 

ve içinde iki lira bulunan çan• 

ta;ını çalarak kaçmıştır. 

Kaçak etler 
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- Beni sevdiğine şüphe 
yok .. 

Ve Mar:ye dönerek : 
- Haydi bana orta şekerli 

b'r kahve pişir. 

Dedi.. Bir ,z dinlendikten 
sonra 11ynanın önüne geçti .. 
Saçlarını düzeltti : 

- Kafir kız, az kaldı gö
zümü oyar.aktı .. Şefik yüzüme 
dikkatli bakarsa muhakkak ki 
alnımdaki tırmıkları gör-cek .. 
Bunlar onu şüpheye düşürmer 
ğe kafidir. Çaresine bakmalı .. 

Alnındaki çız~ilerin üstüne 
krem sürdü .. Pudra ile kapıt
mıya çalıştı .. 0,madı. D kkalli 
bir göz bunJ.rı görmekte ge• 
c kmiyecekti. Nesrin na•ıl ina
r.abıl.rdi ki bu tırmakları pa· 
dişahın gözdesi yapmı~tı? 

Nesrin birdenbire sevinçle 
yerinden hopladı: 

- Kuvaföre gidip a'nımdaki 
saçları ke•tireyim .. Kaşlurıımn 
üstüne kadar indirirsem Şefik 
bunu yeni bır saç modası dıye 
telakki eder ve şüphelenmez. 

Kıhve•ini içti .. Tekrar gi. 
yindi ve fv'arıye seslendi: 

- Akşama }emek var mı? 
- Gcl<cek•'niz diye el kı· 

ıart:ım .. isterseniz b:razda ba
lık alayım .. 

- Fena olmaz.. Kıpıcıya 
aldır. Sen evden ayrılma. 

- Siz nereye hanımcığım? 
- Kovaföre gidiyorum .. Ya-

rım saate kadar gelir,m. Şe

fik ben yokken gelirse beni 
beklesin. Çabuk geleceğimi 

kendi•ine söyle .. 
Kapıdan çıkarken gülerek 

ılave etli: 

Bu, bir Türk kadınıydı .. 

Nesrin Zenci askerlerin ta· 
arruzuna uğrayan kadının yü• 
zünü göremiyordu. Fakat, çığ• 
lığın sebebi çok geçmeden 
anlaşılmıştı: Refika hanım is· ı 
ıninde oluı yaşlarında uzun 
boylu bir kadın bu vah~ ' 
ruhlu Zencilerin tecavüzüne 
uğramış.. Refika hanımı çıp 
lak kollarından bir kap'an ih· 
tirasile yakalayup ısırmağa 

başlamışla'I 1 

Hadise fo hiç mübaleğa yok· 
tu .. tüyleri ürpertici bü vaka 

herkesin gözü önünde geç• 
mişti. 

Refika hanım hırçın ve bo· 
ğuk bir sesle hala bağırıyordu: 

- Yaşasın medeniyet !!J ya· 
Ş lSIO .• 

Refike hanımı İngiliz polis• 
leri eczaneye götürürken, Nes
rin de hayretle dudaklarını 

biikerek Marsel'e dogru yürü· 

müşlü. [ 
Bu hadise • neden bilmem?• 

Nesrini hayli sinırlencfüm'şti. 

it laf devletlerinin ( lstanbula 

medeıiyet gelirdik 1) iddia.ile 
sokaklarda dolaş.ın askerleri 
arasında insan et ne diş geçi• 

recek kadar cür'et gö•leren 
mahlükların mevcudiyetine kılll 
inan rdı? 

Nesrin, kuvaför salonundan 
içeriye girdi~i zaman a•abı 

bozulmuştu. Kendi kendine 
mırılda.ıarak ko:tu<;!"a olurdu: 

- Bu vakayı Şef:k görsey• 
di, kimbilir bana neler sö;
lerdi. 

[Bitmedi] 

SAN~T 
KiT.bt.P~ REfiM. TiVATROıMUS'iKf 

Resimde renklerin rolü ve 
ifade ettiği manalar 

Geren sene Pariste bir Fransız ressamının bütün ömrünC1 

vücude getir dili san' at eserl~rinden, san 'atkcirın melankoli~ 
bir ruh sahibi olduğuna hükmetmişlerdi. Bu hüküm şümu//4 
bir mana ifade etmezse de, yabana atılacak kadar da bnş f1' 
manasız değildir. Mes•la bizde bir san'atkar tanırım ki, bütı1~ 
eserlerinde açık mavi, koyu mavi .• hasılı mavi renklerin bülı1~ 
akislerini görmemek kabil değil. Portrelerinde mavi, manzarlJ' 
larında mavi, natür morlarında mavi .. neye baksanız mavi rengifl 
diğer renkler üzerindeki hakim ve muhteşem ifadelerini göriif' 
sünüz I Acaba bu san'atkar hakikaten melankolik midir? 
Hayır diyemem. 

Bununlrıberaber mavi renk temayülünün melankoli tesiri/1 

beslendiğine veya bu illetten doğduğuna kat'iyetla hükmetme~ 
her şeyden önce bir salahiyet meselesidir. 

Ancak muhakkak olan bir nokta var: Melankolik san 'ol' 
karlar, realitenin dışına çıkarak, birtakım garip ,,. gülı1nf 
buluş ve görüşlerle iddialı eserler vücude getirmektedirler k1• 

bunlarda renklerin ifade elliği manalar bambaşka bir malı~ 
yelle gözümüze çarpıyor. Mesela yemyeşil bir çınar ağacu• 1~ 
kahverengi boyt1 veya masmavi bir göğün .1Jeşil boya ile haki~' 
kılık ve kıyafetini değiştirmesi gibi. 

Aslında yeşil olan bir ağacın ka!ıverengine ve yine mocl 
olan göğün yeşile bürünmesi herhangi bir san'at duygusunda~ 
da[!uyorsa, renklerde mana aramağa ne lüzum var 1 

lskender F. Sertelli 
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SİY ASİ HADiSELER ARASINDA ~v.,~· 
Bitlerin gürültü çıkaran nutku <:;)~ 

Kati karar anını düşün- ~~ 
Yemek 

ÇARŞAMBA dükçe asla titremiyorum 
Hasmımız Sovyet işaretini taşıyarak 

bizimle karşılaşacak, biz de onu 
Nasyonal Soslıalist işaretimizle bir 

Hitlerin Nürembergde Al· 
man gençliğine hitaben söyle· 
diği nutuk hayli gürültü, pa
tırdı kopardı. Bu nutuk ajans· 
!ar tarafından verilmiş ise de 
bazı mühim parçaları neşre· 

dilmemiştir. Nutkun mühim 
noktalarını aşağıya nakledi. 
yoruz: 
"-Gençliğimi, bugünkü genç· 

liğin hayatı ile mukayese edin
ce, pek boş buluyorum. Sizin 
şimdi bulundugunuz zamanda 
genç bulunmak ve yetişmek 
ne iyi bir şeydir. Fılhakika siz 
eski Almanyayı tanımıyorsu• 

nuz, fakat yeni bir dünyanın 
doğuşuna şahit oluyorsunuz. 
Yeoi Almanyamız, bu intizamı, 
disiplini ve gerçekleştirdiği iş

ler arasında güzel değil midir? 
Almanya, büyük istikbale 

maliktir. Biz, bunu, diğer bir 
memleketle mukayese ettiğimiz 
zaman daha iyi anlayoruz. 
Burada hayat vardır. Orada 
ise hatalar, yangınlar, kıtal 
ve ümitsizlik vardır. 

Bizde böyle şeylerin görül. 
memesinin sebelıi, idaremize 
itimadımız olduğundandır. Bu· 
gün bu1unduğumuz hali, ida· 
remizin kuvveti sayesinde elde 
etmiş bulunuyor-Jz. 

Bana diyorlar ki: Talihiniz 
yardım etti. Denim kaza ve 
kadere itikadım vardır. Alla
hın, mert kimseler~, cesur ve 
kuvvelii olanlara, disipline ria· 
yet edenlere müka{at ihsan 
ettiğine inanırım. 

A'manya için mücadele eder
lerken, içim'zden birçoklarının 
saçları ağa,mıştır. Bu eski ınu
hafızlar!a iftihar ederim. Onun 
sadakatile müftelıirim. En 
ümitsiz zamanlarda benimle 
beraber Lütün pa asını ~arfe· 

den odur. Onun da saçları 

ağarmıştır. Gençler siz be
nimle beraber A'manyanın ye. 
niden dirilişine şahit oluyor
sunuz. Almanya, ebediyen ya· 
şamalıdır .• 

Hitler bundan sonra bu gün
kü gürbüz Alman gençliği ile 
eskiden bira içen 'e alkolle 
zelıir:enmiş olan Almdn genç
liğini mukı,yese ederek dıyor ki: 

" Bugün yeni Lir Alman 
doğmuştur. Yeni bir nesıl bi
zimle beraber çalı~acağından 
hayatımda yaptığını mücadele
ler semeresiz kalmayacaktır. 

Bu nesil, cebhedcki nesil ka. 
dar sadık ve cesurdur. 

Be~ se"e zarfında bukadar 
büyük bir hede'e vardıktan 

sonra acaba yirmi senede ne
re ere varmış olacağız?. 

Biz çarpışmağa alışkınız. 

Bundan asla müşteki değilim. 

Kati bir karar 'eriimesi lazım· 
ge'e~ zamanı düşündükçe asla 
titremiyorum. Fakat o saati 

görmek ve hücumda ölmemek 

için kuvvetli bulunmak islerim. 
Böı'le bir saat geldiği zaman 
siz yanımda bulunacak, bay

rağımızı yüksekte taşıyacaksı
nız. O zarr.an, hasmımız, Sov

yet işaretini taşıyarak bizim1e 
karşılaşacaktır. Biz de onu 
Nıısyonal-Sosyalist işaretimizle 

bir defa daha } eoeceğiz.,, 

Hitlerci gençler 
yaya gidiyor 

ltal-

Münih, 15 (A.A.) - "Hitler· 
ci gençler,, şefi Balder Von 

Schirach, bugün beraberinde 
dört yüz genç olduğu halde 
ltalyaya hareket etmiştir.Bun
lar ltalyan nazırlarından ve 
Ballilasbrın şe fi Ricci'nin da· 
vetine icab elmekted ; rıer. Genç 
Almanlar, Padoue, Venedik, 
Floransa ve Romayı ziyaret 
edecekler ve orada Mussolini 
tarafından kabul edileceklerdir. 

Gençler, Almanyaya ayın 

yirmi sekizinde döneceklerdir. 

~ defa daha yeneceğiz. 

t 

H;tlt:!rin nutuk söylerken alınmıı resrmlerinclen 
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J~lkazar sarayın
da geçen facia 

Saray birtürlü teslim olmıyor 
105 numaralı batarya saraya ateş açtı. Toprak 

altında bin kişi 
kaldı. Bunun 150 si kadın, 250 si çocuktu 

Madrid, 11 - Geçen gün 
Toledo}'a giderken kalben 
münşerih idim. Çünkü, elli 
gündenberi Alkazarda kapalı 
kalmış olan kadınlar ve ço
cukların, yer altında bulunan 
bu cehennemden kurtulacak
larını ve mahsur olan askerin 
de hayala kavu~acaklarını dü
şünüyordum. Fakat Alkazar 
ile karşı karşıya gelince bü· 
tün ümitler.ınin boşa çıktığını 

gördüm. 
Alkazar, karanlıklara gÖ· 

mülmüş olan şehrirı üstünde 
bir odun yığını gibi yanıyordu. 
Toplar her iki dakikada bir 
bu yangın üzerine ateş edi
yordu. Toprak altında hiç bir 
canlı mahlükun, sağ kalmış ol· 
masına imkan yoktu. Bununla 
beraber, bu adamlar, bu ha
rabe yığını altında yaşayor

lar ve teslim olmaktan imtina 
ediyorlardı. 

Evvelki gün nevmidane bir 
huruç hareketi yapmağa te
şebbüs etmiş!erse de muvaffak 
olamamışlardır, Bunun üzerine 
hükümet kendi'erini bir olti· 
matom tebliğ etmiştir. Bunda 
deniliyordu ki : 

"Evvela kadınları ve çocuk
ları çıkartınız. Silahsız olarak 
d"arıya çıkarsanız, hayatınıza 
dokunmıyacağını vadeder.z. » 

Fakat bu teslim şartlarını 

onlarla kim müzakere edecek· 
ti ? E<ki bir cümhuriyetçi ve 
Toledo Harp akademisi mual. 
!imlerinden kumandan Rojo bu 
işi deruhde elli. Harp komitesi, 
muhasarada bulunanlara tele
fon etti. 

Alkazardan gelen bir ses 
covap verdi: 

- Rojo mu ? müzakereci 
olarak Rojoyu kabul ediyoruz. 
Fakat yarın, gün ağardıktan 
sonra ... 

Ertesi günü saat onda her 
iki taraftan ateş kesildi. Ku
mandan Rojo hareket etti. iki 
asi sabit, istihkamın harabe-

leri üzerinde göründüler. Bun· 
lar kumandan Rojoya yakıa,. 
tılar, kendisini selamladıktan 

sonra gözlerini bağladılar. 

Sonra kolundan tutarak hara
beleri aşmağa başladılar. 

Şehir derin bir süküte gö
mülmuştü. Üç zabitin, harııbe· 
nin taşları üzerinde çıkardık

ları ayak seslerinden başka 

b:rşey eşitilmiyordu. 

Aradan iki saat geçti. 
fakat kumandan Rojo geri 
gelmedi.. Milisler hırsızlır ese
ri gösteriyorlar ve kumanda
nın öldürüldüğünü söylüyor. 
!ardı. Bunlar bellerine fişek 
ve dinamit bağlıyarak hayat
larını feda etmek suretile is· 
tihkamı uçurmak istiyorlardı. 

Biraz sonra kumandaıı Ro
jo yine gözleri bağlı olduğu 

halde, yanındaki iki zabitle 
ğöründü. Zabitler kumandanın 
gözlerini açtıktan ve kendisini 
selamladıktan sonra harabele. 
rine geldiler. 
Kumandanın yüzü bir ölü 

çehresi gibi sapsarı idi. 
Harp komitesinde Rojo göz. 

!eri yaşlı olduğu ha'de dedi ki: 
- Reddettiler .. Kendilerine 

yalvardım, hiç olmazsa, ka. 
dınları ve çocukları kurtarın 

dedim. Kabul etmediler. iki 
saat mütemadiyen kendilerine 
rica ettim. Fakat bütün emek. 
!erim boşa gitti. Artık 
hiçbir ümidimiz kalmadı. 

Burada hepimiz, silahlarımız 

elimizde olduğu halde öleceği· 
mizi bilyoruz. Eğer bize iyilik 
etmek isterseniz bize iki pa· 
pas gönderiniz. Sizden başka 
birşey istemiyoruz. 

- Ya çocuklar ve kadınlar 
ne olacak? .. 

- Onlar da bizimle berabe 
olacaklardır. Eğer elimizde ol
saydı, bütün dünyayı da bi
zimle beraber ölüme sürükler
dik ı .. 

Kumandan Rojo sözünü bi-

16 Eylül 

Türlü stbze - Pilôv -Karpuz 

Bir kilo eti kuşbaşı keser, 
kemiklerini de ayırır ve kafi 

la tencerPye 
miktarda yağ- ~ 

koyar ve iyi· (y;p.~~ 
ce kavurur· ~.) 
sunuz. Bundan 
evvel patlıcan, bamya, kabak, 
fasulye, domates ve isterse
niz patatesi doğrayarak ka· 
rıştırır ve hazırlarsınız. Bu 
türlüyü tencereye boca eder
siniz. Etle beraber bir müddet 
daha kavurursunuz. Ondan 
sonra tuzunu koyar. Bir mik· 
tar su ilave eder ve orta 
ateşte pişirirsiniz. 

e Türlüden sonra doma· 
tesli veyahut sade pilav iyi. 
dir. Pilli vı bu sütunlarda bir· 
çok defalar tarif ettığinıiz 
içın tekrar yazmıyoruz. 

e Karpuz. 

RADYO 
16 Eylül 

ISTANBUL 

BÜKREŞ 

Çarşamba 

PROGRAM! 

6,30: Sabah nc,rlyatı, 13,30: Ha
berlerle pli.k konıerl, 19· Radyo 
orkestrası. 19,~5· Aktüalite, lOı 

Konıerin devamı, 20,20: Konfc· 
rana, 20,40: PHik konıeri, 21,15: 
Posta kutuıu, 21,35: Piyano kon.· 
seri, 2'2,10: Şarkılar. 22,30 Haber
ler, 22,45: Kliçük radyo orkeıtra• 
ıı, 2,45: fransa1ca haccrlcr4 

VARŞOVA 

18: Küçük orkestra, 19! Konut
malar, 22,10: Piyano• keman kon• 
•eri, 20,30: Şubertln eıcrlerlnden 
Koro konıcrl, 21 : Llrlk muılkl 

pllkları, 21,30: Konutmalar, 221 
Şopen\rı cacrlcrlnden konıer, 

22,30: Piyano • farkı, 2:i: Spor, 
23,15: Musiki rn'1.anlane1erl, 24: 
Danı pllklara. 

BUDA PEŞTE 

18.30ı Piyano " keman~ 19: Ko
nutmalar, 19.30: Cazbant, 20-10: 

Konferans, 20.40ı Macar t•rkılın, 
2!.40: Haberler, 22:. Opera orkeı
tr11.ıı (Dohnan)'l'nin idaresinde) , 
23.201 Salon orke5lraıı, 24: Danı 

pllkları. 

BELGRAT 

2ı.50ı Radyo orkeıtrası, 21.251 
Pl~k. 21.30: Miı.ah'i Rf'friyat, 22.30: 
Dans plik ları, 23. Haberler, 23.40: 
Trio konseri. 

MOSKOVA ---
19,45, Pllk, 20: Edebiyat, 21: 

Dinleyicilerin ısmarladıkları par
çalardan, 22 : Yabancı dillerle 
ne.,rlyat. 

PRAG 

18.40ı MuhteliF, 19.45: Almanca 
haberler, 20: Konutmalar, 20.'lO: 
Emmerich Kalmanın opcrf':tlcrln· 
den, 21: Konuşm,lar, 21.15: Halk 
musikisi, 2l : Orkestra konıerl 

23: Haberler, 23.ı5: Plak, 23.45: 
Fransıı.c.:ı haberler. 

Yunan yarnizonla
rında teftiş 

Atina, 15 (Açık Söz) - Yu
nani•tanın şimal kısmındaki 

garnizonları teftiş için bir se· 
yahate çıkmış olan harbiye 
müsteşarı General Papad mos 
dün bur ay11 dönmüştiır. Gene
ral teftiş esnasında edindiği 

kanaatleri Başvekile izah et. 
miştir. Bugün toplanacak yük
sek askeri şürada da hazır bu
lunarak teftişlerinin neticesini 
bildirecektir. 

Romanya prensi Mişelin tahsili 

Bükreı. 15 (A.A.) - Reute r 
ajaosı muhabirinden: 

Prens Michel ihtimal Eton 
kolejinde tahsiline devam et· 
mek üzere Eylül nihayetinde 
lngillere) e gidecektir. Prens, 
askeri ıahsilini de lngilterede 
> apacaktır. 

trdikten sonra harp komitesi 
reisi telefonu el ı ne aldı ve le· 
lefon etti : 

- 105 numaro l ı batarya!.. 
1 

iyi.. Ben kuman<.. " Barcc1o, 
Alkazar üzerine r cc gündüz 
ateş ediniz. 

Alkazerı yıkınız, taş taş 

üstüne kalmasın. Her bir taıı ' 
serçe parmağınd a n dah• kü
çük oluncaya kadar ateş ediniz. 

Toprak altında 1000 kişi 

vardı. Bunun 150 si kadın ve 
250 si çocuktu ..•• 

' 
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Cevat hakim tarafından tek· ı 
rar edilen soruya sadece şu 
cevabı verdi: 

- Ayşe!. 
Bu cevap üzerine Ayşe 

oturduğu sandalye üzerinde 
titredi, rengi bembeyaz oldu, 
ayağa kalktı : 

- Artık saklanacak hiçbir 
şey yok •• 

Diyerek en önce yavaş, da
ha sonra biraz yüksek ve diri, 
en sonra büsbütün dik ve per
vasız bir sesle devam etti : 

- Cevaddan sonrasını da 
ben anlatayım. Cesedi Şaban 
bahçeye indirdi. Ben de ara· 
bayı kapı önüne bıraktım. Şa
banın yardımile ben de bah· 
çeye indim. Şaban ve.. ben 
kimseve duyurmadan bahçe• 
den Şükriyenin odasına da· Hep onun lradeslle hareket ediyordum. 

yadı~mız merdivenle cesedi sadece bu kanaatimi tashih - Muhakemeye Ayşenin iti. 
yukarıya çıkardık. Ve onu ya- eder ise kendi hesabıma en raflarından sonra devam et· 
tağına götürdük. Soyduk. Bir büyük haz ve sı:vinci duya- mek imkaoı yoktur. Yeni va-
gecelik giydirdik. Vücudü cağım. ziyette hadisenin sorgu ha. 
katılmıştı. Güç oluyordu. Fa- O, Güzinin buradaki sözle- kimliğine intikali lbımdır. 
kat, bir hal ve yola koyduk. rinden rencide o'arak sırrımızı Dosyaların olduğu gibi müd-
Sonra odada bırakabileceği· ortaya vurdu. EQ-er, bütün deiumumiliğe iadesi lazımdır. 
miz bütün izleri ben sildim. bunları söylememiş ve hisle- Dedi ve.. bir ara celsesin· 
Ayşenin bukadar soğukkan- rine kapılmamış olsaydı o be- den sonra, mahkeme müddei-

lı davranışı ve anlatışı karşı- nim kendisine maddi ve ma- umuminin talebine iştirak eder 
sında hakim içi içine sığmıyan nevi vereceıl'im geniş saadeti ve uzun kararını okuturken, 
bir.hiddet ve merakla: tamamile tatmış olacak ve dinleyiciler arasında da fısıl-

- Peki onu sen mi öldür· belki de birkaç gün sonra tılar sürüyordu: 
müştün ?.. tahayyülündeki Amerika yol- _ Muıaffer, meğer ne avu-

Diye sordu. Ayşe hAkimin culuğunu sade bir hakikat hük-
1 F 

katmış .• 
bütün bu sinirli isticali karşı· müne indirmiş olacaktır. a· Hep bu işi 0 yaptı .. 
sında yine soğukkanlı ve metin: kat, ne yapayım ki kıs- Onun ısrarı olmasaydı belki 

- Evet ben öldürdüm! mel değilmiş. Tedbirin tak· de Vedat katildir, diye hükmü 
Dedi, devam etti: dire uymadığına bununla ben yiyip gidecekti 1 

C . . b F d' h de inanmış oluyorum. Kanla katil saklanamıyor 
- ınayetı ence er 1 a- Bundan sonra Ayşe sustu. 

zırladı. Sebebi Şükriyeye bin Avukat Muzaffer: vesselam.. l 1 k 
V d k k Desene, a göm e ya ye-bir dolapla ve eda ın or usu _ Yu"ksek heyeti hakime k d ı k 

k d . ı ninden, ya ya asın an muta a ile bankadan çe tir ıği para arı bir noktayı daha katil oldu. k ı 
meydana çı ıyor 

ile evdeki mücevherlerini al- ğunu huzurunuzda resmen iti. [ BiTTi 1 
mak içindi. raf eden ve müekkilime atılan 

Fakat, yine kendisinden açık iftirayı ve haksız suç isnadını Muhterem oku-
göz davrandım. Çünkü, evde ortadan kaldıran Ayşeden so· 
Vedadın korkusunu yaratan, rar mı? •. dedi ve sorusunu 
Şükriyenin asabını bozan ben. yaptı : 
dim. O, bundan istifade ede· - Ayşenin parmağındaki 
rek ve Şükriyeyi bir seyoha- yüzük bu vaziyette hakikaten 

Ferdi tarafından mı verilmiş 
le göndermek bahanesile hiç o'.uyor, yoksa kendisinin aşır-
şüphc yok ki, onun bütün bu dığı mücevherler arasından mı 
sen elini ele geçirecekti. Hal· alınmıştır ?. 
buki, onun serveti bana da '.a. Ayşe, htmen bunun cevabını 
zımdı. Parayı bankadan bir verdi : 
gün evvel çekmişti. - Yüzük Şükriyenin parma-

Mücevherleri de meydanda ğında idi. Ölü yıkanmıya gi-
idi. Güzinin söylediği doğru- derken parmağından o da çı· 
dur. Ben Ferdinin metresliıl'i· karıldı. Ve .• Ferdi onu bana, 
ni yapıyordum. Fakat, beni yani bu nikahsız karısına verdi 1 
kandıran, günahıma giren ve Muzaffer b r . ual daha 
hayatta bu cinayeti man•n sordu: 
irl ı kap eden oydu. Ben ise, - Ayşe aşırdığı para ve 
Cevadı seviyordum. Ona bü· mücevherleri muhafaza ediyor 
tün gönlümü vermiştim. Onun mu?. Onları iade etmesi ve 
istikbali için bu cinayeti yap- Ş<ıkriyenin hakiki varisi Güzi-

ne iadesi elbette ki lazımdır. tığıma şu itiraflarımı yaptığım Muıafferin suali muhakeme 
en samimi anımda inanmasını s•lonu cu kaplıyao gürültüler 
dilerim. O, inanmamazlıkla be- arasında kayboldu. Müdde« 
ni ele vermiş buiunuyor. Eğer U'TIUmi yerinden ka l ktı: 

yucularımıza 
"Bir cinayet davasın da bu• 

gün bitti. "Yıkık çardak» I• 
beraber bu romanımızın 
kitaplarını kupon biriktirmit 
olan okuyucularımıza vermeyi 
müteahhit bulunuyoruz. 

Kitapfarın tertip ve tab'ı 
sipariş olunmuştur. Klnunu 
evvel ayı sonuna kadar kitap. 
lar ikmal edilerek muhterem 
olcuyucularımıza dağıtılacalctır. 

Kitaplarımız ha:r.ırlanınca 
tevziatın nasıl yapılacağını 
ayrıca bildireceğiz 

Kitap kupon11 
BiR CiNAYET DAVAS! 

No : 146 
Bu kuponlan lt$11"> blrt'c:t~· 

renler ro:nan ,a"Esı,ı, blttlfl 
vakit idarehane nlıa fll'\:l5tl,J 
hiç para ver.neJo ı klt.aaı u •• 
lacaklar.l.ıt. 
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Muhabir mektupları. 

Gelibolu güzelleşiyor 
Şehir elektriğe kavuşuyor, iktısadi vaziyet düzelmiş,_ 

iskan işleri her yerden evvel bitirilmiştir 
Gelibolu, (Açık Söz ) -

Eaıkan ve Büyük harplerde 
çok sarsılmış olAn "Gelibolu,, 
nun bundan yirmi bq sene 
evvelki halini bilenler bugün 
bu şirin kasabayı tanımakta 

güçlük çekerler. 
Gelibolu, Trakyanın deniz 

kenarında ikinci derecede ka
labalık, ticarete çok müsaıt 

olan bir şehirdir. Burada ha
yat başka laşmış ve değişmiştır. 

iki harbe sahne o'a1 ve 
Büyük harpde düşman donan
malarının mermilerile tahrip 
edilmiş olan Gelibolu bu tah
ribatı tamire çalışmaktadır • 
Güzel caddelere nazır. fakat 
hak ile yeksan olan evlerin 
arsalarında yeniden zarif bi
nalar kurulmaktadır. Kısmen 
harap olanlar da yavaş yavaş 
tamir edilmektedir. 

Şehrin güzelleştirilmesi için 
Kaymakam Tevfik Noyan ve 
Belediye Reisi çok çalışmak
tadırlar. Denizden gelen bir 
yolcunun iskeleye çıkar çıkmaz 
ilk karşılaşacağı ~ey imar işleri· 
dir. 

Burada Romalılar zama-
nından kalma harnz ve rdır. 
Bu havuzun ken a rı nda bulunan 
eski, harap tehtadan } apıln. ış 

kebabcı ve sebzeci dükkan
l a rı istimlak edilmekte ve ç:r· 
kin manzara kaldırılmak· 

tadır. ikinci bir 1.avuz da açı· 
!arak güzel b:r p1rk yapılma· 
sına çalışılmak la dır. 

Elektrik iti 
Şehrin elektrikle tenviri işi 

miıleahhide ihale edilmiştir. 

Santral 1 ina<ının inşaatı da ya
kında bilecektir. Şırtnameye 

göre müteahhit bu ayın niha· 
yetinde bina k ısımlarını ikmal 
edectk ve ondan sonra sfr 1

• 

atle makinelerin montaj ame• 
li} esine b•şlanacaklır. Şuna 
narnran b r iki ay sonra elek
lrık işi de başarılmış ve kasa
ba nurlanmış bulunacaktır. 

lktıs&di vaziyeti 
Gelibolu da bu sene çok faz. 

la ) aga1 yaıl'murlar sebebile 

bağlar bozulmuş, az hububat 
) etişmiştir. Çalışkan olan hak 
bakla, nchut, yulaf, burçak 
yetiştirerek bu zararı telafiye 
çalışmaktadır. 

Şehir halkı ticarete dökül: 
müştlir. Bunun sebebi Boğazlar 
mukavelesi mucibince Gelibolu· 
nun orduya kavuşmuş olmasıdır. 
Askerin gelişi şehirde büyük 
bir deği ıikli1< ve hareket husu
le getirmiştir. 

Girdiği yeri ihya eden kah· 
raman ordumuz, burayı da 
şenlendirmiş, canlandırmıştır. 

iskan işleri 
l<kiin işle· i de yoluna kon• 

muştur. Vali N:zameddin Atak. 
erin kıymetli teşebbüsleri ile 
şimdiye kadar 420 göçemen 
evi yapilmış, evvelce iskan işle
rinde görülen güzensiz!ik kay
makam Tevfik No van ve Diyarı
bekir vilayeti iskan müdiri
yeline tayin olıınan eski iskarı 
memuru Sıtkı Gürldoz ve ar· 

kadaşlarının mesaisile zail o!· 
muştur. Geliboluda iskan edi· 
len 5000 göçemen müstah· 
sil haline geti rilmiştir. 

Bitinci Teşrin nihayetinde 
Gelibolu mıntakasında iskan 
işi tamamen bitirilmiş olac, k 
Trakyada en ev,·el bu işi ba
şardığından dola~ı yer•nde bir 
iftihar kazanmış olacaktır. 

Büyük Türk edibi Namık 
Kemal ve Sü:eyman Gazinin 
türbelerinin mükemmel surette 
tamirlerine mezarlıktaki toprak 
vetaş yığıntıları temizlenerek 
bur ,da güzel bir park yapıl· 
mağa başla1mıştır. 

Büyük harpten sonra 120 
haneye küçülen Bolayır ve 
meşhur (Periklis) in köyü olan 
Kavak köyü son göçmen is· 
kanile beraber büyümüş ve 
J4CO ev:ik şirin ve kalıbalık 
birer kasaba haline gelmiştir. 

Geliboluluların bir 
dileği 

lstanbuldan Geliboluya haf· 
tada bir vapur u~ramaktadır. 
Halk Ayvalık sür'at postasını 
yapan vapurun da Geliboluya 
uğratılmasını diliyorlar vapur 
yolundan kaybedeceği bir saati 
yolda da telafi edebilir. lstan
buldan bir saat evvel hareket 
ettiği takdirde Geliboluya uğ· 
ramak imkanını elde etmiş ve 
bu sayede buradan eşya almış 
olur. Halk bu dileğinin lktı•at 
Vekaletince nazarı dikkate alı· 
nacağını ümit etmektedir. 

D. Erkan 
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Fındık mınlakalarımızJan Trabzon 

Bu yıl fındık mahsulü 
geçen seneden fazladır 

Giresuna her yıl 3-5 Fındık 
milyon lira vermektedir 

Giresun (Açık Söz) -=·-kantar yani (64) milyon kilo 
Havalar 'pek güzel devam 1 fındık elde etmiştir. Yılda bu 
ederken Fatsa ve Ordu açık- vilayete, vasati olarak 3 • 5 
larında yağm!lra tutulduk. Bu- milyon lira girmektedir! .. 
nunla beraber deniz sakin ve Biz bu işler üzerinde konu-
dalğasız idi. Buralardan gece şurken vapurda bir telaş be-
geçtik. Orduda deniz kenar. lirdi. Meğerse memleketine 
lan elektriklerle parlak bir gönderilmekte olan hasta bir, 
surette donanmıştı. Sebebini verem dünyaya gözlerini ebe-
bilmediğimizden merak ettik. diyen kapamış! bir müddet 
Sonra dışarıdan vapura gelen onun dışarı çıkarılmasile uğ-
yolcular, Mareşal Fevzi Çak- raşıldı. Biraz sonra da pek 
makin Orgeneral Kazım fakirane bir tekfin ve techiz 
ve Kor general Muzafferin ile bir kayığın hamulesini 
şereflerine şehrin tenvir edil- teşkil eden bu bedbaht in-
diğini söyl~diler. Ordu valisi- san, anne ve kardeşini va-
nin de ilk fındık merasimi ya• purda bırakarak Giı esonun 
pılırken birdenbire fenalık ge· ıssız ve kara topraklarına 
!erek vefat ettiğini büyük bir gömülmek liıere sahile doğru 
teessüfle haber verdiler: 

Ertesi sabah Giresuna uğ

radık. Vapur burada az kala
cağından dışarı çıkmadık. Dı

şardan vapura gelenlere sor
dum : bu yıl fındık mahsulü
nün geçen yıldan fazla oldu· 
ğunu söylediler. Merkezle Bu. 
!ancık kazasından yarım mil· 
yona yakın fındık mahsulü 
alınabileceği ümit edilmektedir. 
Bu sene Görele ve Tirebolu 
kazalarile birlikte (600) bin 

gidiyordu. Zavallı anne ile kar-
deşi gözyaşları içinde ve hiç 
kimseden bir teselli görmeden 
başbaşa oturmuş düşünüyor

lardı. Kederlerini unutturmak 
için bir müddet yanlarında bu· 
lundum. Bu sırada vapurumuz 
demirini almış ve Trabzona 
doğu yollanmıştı. Vapurda es
ki alemler yine başladı ve 
kimsenin yüzünde bir keder 
çizgisi bile görülmüyordu. 

lzmil genç/erile Adapazar
lılar arasında yapılan maç 

lzmit (Açık Söz) - lzmite 
gc::lmiş olan Adapazarı Genç· 
ler Birliği ile lzmit Akyeşil 
spor klübü arasında geçen 
pazar günü bir futbol maçı 

yapılmıştır. Mıntaka sahası 
kalabalık bir seyirci kafdesile 
dolmuştu. Ak yeşil sporun mer
kez mühacimi Halim ve bek 
Latifin o maça iştirak etme
dikleri görülüyordu. Buna mu
kabil Adapazarı takımı kuv
vetli olarak oyuna başlıyordu. 
Hakem mevkiinde bulunan Fe
ridun adlı gencin hüsnüniyet 
sahibi olduğu oyunu idare tar
zından anlaşılıyordu. ilk devre 
Adapazarlılar lehine sılırasıfır 
neticelendi. 

ikinci devrede Akyeşilli Tay. 
yar verilen bir penaltı ile iz. 
mitin ilk golünu kaydetmişti. 
Oyun bundan sonra heyecan 
<esbetmiş Akyeşillilerden Tay
yar, ikinci ve üçüncü golleri 

kavdetmiştır. Biraz sonra yioe 
Akyeşillilerdcn l\lazhar, Ke
mal, Süleyman sırasilc dördün· 

cü, beşinci, altıncı ve hatta 
} edinci gollerini yapmışlardır. 

Gollerin birisi of<aytdan sa• 
yılmış neticede Akye~il 6-1 
maçı kazanmıştır. 

idman yurdu yeni açtııtı 
mahfe! şerefine lımit büyükle
rine bir çay ziyafeti vermiştir. 
Ziyafet çok samimi bir hava 
içinde nihayet bulmuştur. 

Mudanyada bir talebe 
pansiyonu açıldı 

l\ludanya, (Açık Söz)- Mu· 
duan yada bir talebe pansiyonu 
te•i• edilmiş ve resmi küşadı, 
lstanbuldan ve Bursadan gelen 
birçok davetliler hazır olduğu 
halde yapılmıştır. 

Zabıta romanı: 33 

Altı El Ateş 
- Bu şl yapsa yapsa An

cak bir mütehassis yapabilir, 
dedi, batı..n yatın enkazı okadar 
tehlikeli bir derinlikte değildir. 
Bir mercan yatagının üzerine 
yatmıştır. Stumf'un bize ilk 
verdijti malümat bundan iba
rettir. 

Mis Vinteston dedi ki: 
- Bu zavllı adamın maruz 

bulunduğu tehlikeleri düşün

dükçe titriyorum. 
Ve ilave etti: 
- Bu dalğıçlık san'atinde 

fİmdiye kadar kimbilir kaç 
kişi canlarını feda ettiler. 

Kinsman dedi: 
- Valkur, ejter söylediğiniz 

gibi geminin ankazı pek derin
lerde deA'ilse, belki ben ... 

- Hayır, mesele zannetti
itiniz kadar kolay değil Mösyö 
Kinsman... Biz Klays'a ait al-

Yazan: Rufus Klng 
tın bir saat bulmak istiyoruz. 
Bu saati bulmak için Klay'ın 

kamarasına girmek lazımdır. 

. Bu da pek Öyle ferah yapı
lacak bir iş değildir sanırım. 
Saatı bulmak için kamarayı 
h~r halde iyiden iyiye taramak 
icap edecek. 

Filip sordu: 
- Klayn'in saatini ne diye 

bulmak i•tiyorsunuz? 
- Çünkü katilin parmak 

izleri bu saatin üzerinde bu· 
lunuyor. Satinin kapağında 
bu parmak izlerine bozulma
dan tesadüf edeceğimizi umu· 
yoruz. 

Bir süküt fasılası oldu. Yal
nız dalgıç Stumf'un metresine 
karşı aşk ve kin karışık ke
sik cümlelerle verdiği ifade
nin arkası işidiliyordu. 

Mis Vitesteıı hemen bir yere 

Tesisatı da azzam kanal yakında - ·- - Ali Şefik, Ayvalık, Bartın, Ber-y k K d • •• , .. gama, Biga, Develi, Düzce, 
Satın alınıyor Tas Aı·~!:"~~~iyor: 128 a up a rı soy uyor: Edremit, Gelibolu, Siirt, Elbis-

tan ikmal mektepleri kaldırı-
lzmir (Açık Söz) - lzmir ve kilometrelik muazzam Mos- --- tarak orta okul derecesine çı-

havalisi otomatik telefon te- kova-Volga kanalının inşaatı " - Bence mı"llı"' şaı·r '11./Tehmet lYl ~ karılmışlardır. Bu okulların he-sisatının hükümetçe satın alın- artık bitmek üzeredir. • nüz öğretmen kadroları tesbit 
ması için yakında Nafia Ve- Bu kanal üzerinde 450 bü- Aki'f ve Nazım Hikmettır. edilmemiştir. 
kaleli ile şirket mümessilleri yük inşaat bulunacaktır. Bun- • • --------------..,, 
arasında müzakerelere başla- ıarın arasında ıı kapaklı set, Fakat bunlardan bırisı 
nacaktır. 5 muazzam tulumba istasyonu, 

1 
• d 

Posta ve telgraf ve telefon 1 7 topraktan ve 3 betondan 1ü mm e tç; di aerl Slnl .f ÇI lr. 
umum müdürlüğü şehirler ara- baraj mevcuttur. Şimdiki hal· . I 6. J 1 ı 
sı telefon tesisatında lzmir le· de bu inşaattan 200 tanesi Anketı yapan. Nusret Safa COŞKUN 
lefon şirketi tesisatından isti- tamamen bitmiştir. Ötekiler 1 
fade etmiş olduğundan şirket üzerinde de büyük bir faali-
hükümetlen senede mühim bir yelle çalışılmaktadır. 
ücret istemiş, bu yüzden hü- Yalnız toprak tesviye•i için 
kümetle şirket arasında bir 125 milyon metre mükabı top· 
iti!i'ıf çıkmıştı. Bu mesele elan rak attırılmıştır. Ayrıca 2,5 
halledilememiştir. Geçen hafta milyon metre mükaba da be-
Nafia Vekaleti tarafından şeh· ton ve beton arme konul-
rimize gönderilmiş olan lsveçli muştur. 
mütehassıs, hmirdeki telefon 
tesisatını tetkik etmiş ve ra
porunu Vekalete vermek üze
re Ankaraya gitmiştir. 

Bir ihtiyar atın· 
dan düşerek öldü 

lzmir (Açık Söz) - Boz ya
kada paşa mezarlığı civarında 
Seydi köy yolunda bir ctset 
bulunmuştur. Yapılan tahki
kat:ı. göre bu, 70 yaşlarında 
Hüseyin adında biridir. Hü
seyin, köyden lzmire gelirken 
kalbi durmuş ve atından dü· 
şerek ölmüştur. ihtiyarın sadık 
atı köylüler gelip kaldırıncaya 
kadar cesedin yanından ay-
rılmamışlır. 

Ankara genclerinin 
lzmlr seyyahati 

lımir (Açık Söz) - lzmir 
panayirini ziyaret etmek ve 
kurtuluş bayramında bulun

mak üzere şehrimize gelmiş 

olan Ankara gençlerinden mü
rekkep heyetimiz burada iz. 

mir sıençlerile samimi temas
larda bulunmak tadır lar. Anka

ra halk evinin amatör gençleri 

lzmir halk evinde Kızıl ay 

menfaatine hülleci piyesini 
temsil etmişlerdir. Gençlerin 
lzmir halk evi tarafından iz. 
mir palasta bir ziyafet veril
miştir. Pazar ak,amı da bele· 

diye tarafından kültür parkta 

bir veda ziyafeti verilmiştir. 

Misafirler pazartesi gunu şe
hirimizden ayrılmışlardır. 

Tuzlu balık konser· 
veleri 

Gelibolu, ( Açık Söz ) -
Gelibolunun pek meşhur olan 

iri ve nefis sardalye balıkla

rından başka diğer balıklar 

ile de konserve yapılmakta ''e 

denizin bıı bitmez tükenme' 

servetinden istifade edilmekte. 

dir. Geliboluda bu kazançlı işi 
ilkönce tasarlıyan temizliği \'e 
nefasetile imal ettiği balıklarla 

şöhret kazanmış olan bir Türk 
müessesesi memlekete büyük 
hizmet etmiştir. Bu karlı i~i:gö. 
ren diğer müteşebbisler de 
çıktıjtından balık konserve ve 
tuzlama müesseselerinin adedi 
bugün beşi geçmiştir. Bu yüz
den birçok aileler geçinmek
tedir. 

oturmazsa, nerediyse düşüp 

bayılacağını anladı. Mis Aş'in 
yanına gitti ve maruken şile. 
tenin üzerine kendisini bıra· 
kıverdi. 

Kinsman dedi ki : 
- Erika da birgün size an

latır Valkur. Ben çok iyi yüz. 
mesini bilirim, Tupper gölün· 
de yaptığım uzun bir dalma 
tecrübesinde, orada hazır bu
lunanlar artık benim birdaha 
yukarıya çıkmıyacağıma kanaat 
hasıl etmişlerdi, Halbuki çık
tım. Size isteniğiniz saati ge
tirmek için burada benden 
gönüllü kimi bulacaksınız ? 

Filik erikaya ve Kinsman'a 
baktı : 

- Hayır, dedi, bir gönüllü 
daha var. Ben de senin kadar 
sağlam yapmalıyım Kinıman 1 

- öyle ama, burada sağlam 
yapılı olmak mevzubahis değil. 

Mis Vintçston ayağa kalktı 
ve muhavereye karıştı : 

- Daha iyisi, dedi, Kins. 
man saatini alıp getirsin. Su 
içinde nefesi bu kadar kuv
vetli olduğuna göre ... 

Filipe baktı. Bu müdahaleyi 
bir hakaret isayan delikanlı 

Bugün kanalın kıyılarının dü· 
zeltilmesi, ağaçlar dikilmesi ve 
inşaatın bediileştirilmesi ile uğ

rşaılmaktadır. Bu yeni su yolunun 
işletilmesine lüzumlu binalar 
da yapılmaktadır. 

Kapaklı bendlerin makine
leri tamamen konulmuştur. Bu 
kapaklı bendler vasıtasıyle, 

Bu kanalda işleyecek olan ge
miler münhat araziden yüksek 

araziye çıkarılacak veyahut 
yüksek araziden alçak araziye 
indirilecektir. 

Moskova civarında vücuda 
getirilen sun'i büyük bir göl 
üzerinde yolcu ve eşya için 

iki büyük limanın inşası bit· 

miştir. Ayrıca yo!cular için 
bir de gar inşa edilmiştir. 

Bu yeni su yolunun açılışı 

yakında yapılacaktır. 

Azerbaycan 11 Kör· 
oğlu,, operası 

Tas ajansı bildiriyor: Azer
baycan tanınmış kompozitör
lerinder. Hacıbegof, "Köroğlu,, 
ünvanlı yeni operasını bitir
miştir. Bu yeni Azerbaycan 
operası, bu kış, Kanunusanide, 
Bakü Devlet Tiyatrosunda ilk 
defa olarak temsil edilecektir. 
Yeni operanın bütün müzik 
temleri halk şarkılarından ve 

ağuş diye anılan çobanların 
yanık türkülerinden alınmış ve 
çok büyük bir üstünlük işlen
miştir. 

lstanbul Asliye Üçüncü Hu· 
kuk Ma hkeınesinden: 

Mari tarafından Pangaltıda 

Şehit Muhtar bey sokağında 

275 No. lu han.-de mukim iken 

halen ikametgahı meçhul olan 
kocası Kirkor aleyhine açtığı 
ihtar davasında ıkametgahının 

m.-çhuliyeti hasebile namına 
çıkarılan davetiye ilanen teb· 

!iğ edilmiş ve tebliğata rağ

men mahkemede ispatı vücut 
etmemiş \'e bir vekil de gön
dermemiş olduğundan muma
ileyh Kirkor hakkında gıyap 
kararı ittihaz ve tebliğine ve 
duruşmanın da 5- 10 • 936 saat 
14 e talıkine karar verilmiştir. 
ilan tarihinden itibaren beş 
gün zarfında itiraz etmediği 
takdirde duruşmıya gıyaben 
devam olunacağı tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Mise gayet ters bir nazazla 
mukabele etmişti. Mis Vin
teston gülümsemiye çalıştı, 
gülümseyemedi. 

- 23 -
Katil bir yanlıştık 

yapıyor 

Hava tu'umbannı işleten iki 
tayfa bekliyorlardı. Martılar, 
semanın mailiklerinde beyaz 
lekeler bırakarak uçuşuyorlar
dı. Güneşin aksi le denizin ver. 
diği hararet tahnmmül edile
cek gibi değildi. 

Stumf romorkörün kabi
nesinde, çok söylemiş olmak
tan yorulmuş olacak ki, uyu
yordu. 

Romorkörün ön tarafında 
oturan küçük grup, romorkör 
dar olduğu için uzak tan kata. 
balık gibi görünüyorlardı. 

Filip, Erika, Paje kamara 
çatısının üzerine oturmuşlar ve 
ayaklarını deniıe doğru sark
mışlardı. 

Mis Vinteston ile mis Aş'ın 

kamaradan çıkardıkları açılır 
kapanır sandalyelerde idiler. 
Valkur ayakta Kinsman'ın ya. 

Dil Kuru'tayının birinci günü 
Dolmabahçe sarayında henüz 
Prağdan yeni gelmiş olan Bay 
Yakup Kadri ile karşılaşıııc:ı. 

ilk işim hemen, o zaman yeni 
hazırlamıya başladığım anketin 
suallerini uzatmak olmuştu. 

Suallere hemen bir göz atan 
(Nur baba ) müellif : 

- Vakit bulursam sualleri· 
nize maalmemnuniye cevap 
veririm. Vadinde bulunmuştu. 

Fakat aradan bir hayli za. 
man geçtiği halde beklediğim 
cevap bir türlü gelmedi. 

Üstadın da vadinin bizim 
lstanbul belediyesinin vaidle
rine benzemesi ihtimaline kar· 
şı bir hafta evvel bir hatır

latmak istedim. Perapalas ote
line telefon ettim. Ankaraya 
gittiği cevabını verdiler. Bu 
yüzden beklemek icap etti. 

Nihayet geçen gün Bay Ya· 
kup Kadri ile görüşmek ve 
anketin suallerine cevap almak 
mümkün oldu. 

* •• 
Daha hala lstanbulun orta· 

sında frenkçe ismini muhafaza 
eden ve galiba da içinde ilaç 
için olsun bir tek Türk me· 
mur bulıınmıyan Perapalas ote
linin kapısına geldiğim zaman 
büyük camlı kapının yanında 

duran otel garsonlarının ma
lüm, klasik elbiselerini (ktisa 
etmiş) iki adet Rum ç1Jcuğu 
mübalağ1<lı bir hürmetle ka· 
pıları ardına kadar açtılar. Bir 
müşteri zannile kapıcı, katip 
yerlerinden fırladılar. Ve cc 
emir (1) ettiğimi sordular. 

- Bay Yakup Kadri ile 
görüşmek istiyorum, dedim. 

Bir balon şişirmek için avur· 
dunu ve göğsünü nefesle dol. 
duran, sonra kuvveti kesilince 
nefes bırakarak bir insan va· 
ziyetini andıran bir hareketle, 
kurulmuş, makineleşmiş hare· 
ketleri birdenbire hafifledi. 

Ekabirden bir müşteri saın
lan ( hoş ekabire benzeyen 
tarafım yok ya ) fakat sonra 
alelade bir ziyaretçi ve hem de 
üstelik gazeteci olduğu anla. 
şılan bir kimseye yine fazla 
sayılacak bir hürmetle beni 
koltuklara oturttular. 

- Kim geldi diyelim ? .. 
- Açık Söz gazetesinden di-

yiniz .. 
Kartınız var mı? .. 

Kart, kart, evet bir kartımın 
olması lazım. Vakti evnilden 
kalma, tanıdık bir matbaada 
yüz adedi otuz kuruşa basıl

mış bir kart vizitim olacak .. 
Ceblerimi karıştırıyorum. Bi

raz kenarları kırışmış kart vi • 
zitim üzerine kısa bir cümle 
yazıyorum. Garsonlardan bir 
tanesi gümüş bir tepsi üzeri· 
ne benim kartımı koyuyor. 

Ve benim kart lüks otomo· 

nında idi. Dalgıç elbisesindeki 
hava borusunun iltihak nok. 
tasını gözden geçiriyordu. 

Mis Vinteston, yat kayala
rın önünde demirlediği zaman 
Kinsman'ın nıısıl işti> akla ada
ya baktığını hatırladı. 

- Şimdi de denizin altında 
acaip bir mercan dünyası sey
redeceksiniz, dedi. 

- Evet, Mis Vinteston 1 
- Telefon sayesinde deni-

zin dibinde iken bizimle daima 
muhavere halinde bulunacak
sınız. 

- Evet, Mis Vinteston 1 
Valkur dalgıç elbisesinin vi. 

rlalarını muayene ediyordu. 
Stumf adamakıllı uykuya var
madan evvel, eğer bir müşki
lat olursa, kendisini uyandır
malarını söylemişti. 

Mis Aş ileri ye doğru eğildi. 
Yırtıcı bir kuşa benziyordu. 
Kalın dudaklarını görünmeyen 
bir şikarı avlamağa hazır gibi 
bekliyordu. 

- Kinsmon unutmıyorsunuz 
değil mi ? 

- Hayır, Mis Aş. 
Valkur kısaca sordu: 
- Unutmayor mu? Neyi ? 

' lbile bindirilmiş bir serseri ço· 
çuğu gibi, bukadar bariı bir 
tezad içinde ıukarı çıkıyor. 

Dekora bakıyorum. Bir tiyat
ro sahnesinden farksız.. Bu 
vaıiyelte kendimi tu!uat tiyat
rolarında kont rolüne çıkmış 
meteliksiz aktörlere be,.eti-
yorum. 

B r sefir gibi ziyaretimi ha· 
ber alan Bay Yakup Kadri, 
beni bir gazeteci tavazuile, eski 
bir meslekdaş samimiyetile 
kabul etti. Beraber otelin 
şarkkari salonlarından birine 
geçiyoruz. 

- Nereıe oturalım ?. 
Üstat yer intihabım da ra

hatça yazabilmem imkanını 

temin ıraksadile bana bırakıyor. 
- Burası nasıl? .. 
- Mükemmel efendim 1. 
Prağ sefiri, gazeteci ve mu· 

harrir Yakub Kadri genişçe 

bir divana oturuyor. Ben de 
önündeki masanın başına geçi· 

yorum. 
Biraz ilerimizdeki bir metre 

yüksekliğindeki kocaman pirinç 
mangal da (Nur baba) nın tek· 
kesindeki meydan mangalla
rına benzemiyor değil hani .. 

- Maalesef diyor, Yakup 
Kadri; ben sizin suallerinizi 
kaybettim. Bir türlü vakit le 
bulamadım. Mademki zahmet 
ettiniz, buyurun konuşalım ... 

Üstat zarif gözlüğünü takı
yor, ben suali soruyorum : 

- Sizce milli edebiyat ne· 
dir ? ... 
Sağ kaşı hafifçe kalkıyor, 

gözleri bir projöktör süratile 
Lütün salonu dolaşıyor ve 
sorra cevap veriyor: 

- l\.lilll edebiyat bir millete 
has karakteristikleri samimi
yetle gösteren edebiyaaır. 

Yakup Kadri susuyor. Ce
vabın arkası gelecek diye bek· 
liyorlım. 

Onun baıka suali intizar et
tiğini görünce ikinci suali so
ruyorum: 

- Edebiyatı mitil ve gayri
milli diye ikiye ayırabilir miyiz?. 

- Şüphesiz. Ve bunun mi· 
salleri vardı: 

Edebi;•al t:ırihler;nin inkı

raz devirlerinden bahseden sa· 
hileleri bütün gayrimilli ede. 
biyat nümunelerile doludur. 

Misalleri vardır demesine 
rağmen üstat misal z kretıni
yor ve bukadar cevabı kalı 
görerek susuyor. Ben de üçün
cü suale geçiyorum. 

- Milli edebiyatın vasıfları 
nelerdir? .. 

- Bunu biraz evvel birinci 
sualmize \'erdiğim cevapta 
tebarüz ettirdim sanıyorum. 

- Hangi ~art'ar altında 
milli bir edebiyat doğabilir? .. 

Yakup Kadri gözlüğile oy-

- Bir mercan parçası ko
parmasııu istedim. Mercanı o 
kadar severim ki ... 
Güneş Mıs Vinteston'uu bur

nunu pişirmeğe başlamıştı. 
Geniş şapkasına rajtmen, bü· 
tün yüzünü güneşten tamamile 
koruyamıyordu. Oturduğu yer
den çevrilerek, kendisi için 
daha müsaid bir \'azi
yet aldı. Bu suretle yüzü 
Kinsman'a teveccüh etti. Ba
kıyordu amma, görmüyordu. 

Zihnen Edmond'u düşünü
yordu : Bu adam, katilin kim 
olduğunu öğrendikten, cinaye
tin delilini de elinin altında 

bulundurduktan sonra, yine 
hiç belJi etmeden davetlilerini 
güler yüzle karşılamış, hepsile 
konuşmuş, gülmüş, üzerine 
terttüp eden ağır vazifeyi mÜm· 
kün merteba geciktirmiye ça
lışmıştır. 

Kinsman dalgıç· elbisesini 
giydi. Valkur dışarıdan bağ
lanac~k yerleri bağladı. Hava 
mötörü işlemeğe başladı ve 
Kinsman o acaip deniz altı 
kıyafeti ile ya\•aş yavaş sula
rın içinde kayboldu. 

f Bilmedi/ 

nıyarak cevap \•eriyor: 
- Milli edebiyatlar uzun 

bir kültür birikintisinden son· 
ra meydana gelir. Veyahut 
onu büyük ve mücadeleli kur· 
!uluş hareketleri doğurabilir. 

Bu itibarla milli edebiyatın 

iki örneğı vardır. 
Burada üstadın sözünü ke-

s~rek soruyorum: 
- Bizim mücadele, kurtu

luş hareketlerimiz milli ede
biyat doğurmuş mudur acaba? 
Muhatabım haUçe gülüm· 

süyor ve sualimi cevapsız bı

rakarak sözüne devam ediyor: 
- Mıt;i edebiyatın iki ör

neğinden bahsetmiştim. Bun
lardan birisi on yedinci ve 
on sekizinci asırların klasik. 
edebiyatı ve diğeri on doku· 
zuncu asrın romantik edebiyatı 

Anlaşılan Bay Yakup Kadri 
kısa cevaplar vermeği tercih 
ediyor. Yine . yüzünde sual 
bekliyen bir eda var. Soruyo
rum! 

- Milli edebiyat mı vardır 

yoksa milliyetperver edebiyat 
mı? .. 

- Ayrı ayrı her ikisi de 
mevcuttur. Ve milli demek 
mutlaka milliyetperver demek 
değildir. 

Mesela Muallim Naci milli
dir. Fakat milliyetperver de
ğildir. Nitekim son devrin 
birçok muharrirleri ki ben de 
onlar arasındayıın, milliyetper
verdirler fakat milli değildirler. 

- Peki üstat sizin "Ankara. 
milli bir eser değil midir? .. 

- Hayır, sadece milliyet
perver bir eserdir. 

- Amma "Ankara., nın hu· 
susiyetleri mili! edebiyat nedir 
sualine verdiğiniz cevaba in
tıbak ediyor. 

- Evet .. buna rağmen An· 
kara belki mahallidir ve fakat 
şüphe yok ki, katiyen mi~li 
bir eser değildir. Sadece mıl-
liyetperverdir. 

Evet, dediğim gibi bizim 
birçok muharrirlerimiz milli· 
yetperverdirler fakat milli değil 
dirler. Bunlar arasında yalnız 
Hüseyin Rahmi millidir. Fakat 
o da milliyd ideo!ojisi yap
mamışt·r. 

- Eskiler de dahil olduğu 

halde bugüne kadar gelen· 
edetiyatımızın bir kısmına 
mit:ı, bir kısmına gayrimilli 
diyebilir miyiz? .. 

- Bu sualinize biraz evvel 
söylediklerimle cevap vermiş 
oluyorum. Edebiyatı cedide ne 
milli idi, ne de milliyetperverdi. 
Bence muvazene ancak ede
bıyatı cedide neslinden evvel 
hasıl oldu. 

Ve edebiyat cedide denilen 
bu (yapmacık) devrinden 
sonra bir türlü yerine gele· 
medi. Hala bocala} up duru
yoruz. Belki günün birinde 
Avrupa dillerinden hiç birini 
bilmeyen bir şair beklediğimiz 
milli edebiyatın başlangıcı ola
caktır. 

- Sizce milli şair kimdir? .. 
Yakup Kadri gülümsüyor ve 

sonra ağır ağır, tane tane ce
vap veriyor : 

- Mehmet Akif ve Nazını 
Hikmet .. 

Fak at maalesef bunların bi· 
risi i!mmetçi öbürüde sınıfçı
dır. 

- Bizdeki milli bir edebi
yat yaratabiliriz? 

- Biz dünü dil ve tarih ha· 
reketlerine yarınki milli ede
biyatın başlangıcı olarak ba
kıyorum. 

Bir iki güne kadar Prağ'a 

döneceğini söyliy en üstada 
teşekkür ve hayırlı yolculuklar 
temenni ederek ayrılıyorum 

ve o da beni derin b'r neza
ketle salon kapısına kadar teş. 
yi ediyor. 

Nusret Safa Cotkun 

AÇIK SÖZ' 
Onu seven 

okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 
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Paralar 

Alış 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Erzakın cinsi l\Iiktarı - Muhammen 
Bed•li 

İlk teminatı 
Lira K. 

Eksiltme şekli gün ve 
saati 

Erzakın Cinsi 1\l!Kcarı Muhammen 
Bedeli 

llk temi nail 
Lira. K. 

Eksiltme şekli gün ve 
saati 

Sterlin 
Dolar 
f'roınk 
Liret 
Belçika Frangı 
Drahmi 
1 viçre Franıı 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Şilin Avusturya 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dioar 
Yen 
Kron İsveç 
Altın 
.Bankno~ 

631. 
124.50 
163. 
158. 
80. 
21. 
BJO. 
23. 
sı. 
ti4. 

23.50 
14. 
28. 

20. 
22. 
1). 

48. 
32. 
31. 

951. 
242. 

632. 
124.50 
lf6. 
l~:I. 
84. 
23. 

820. 
2S. 
85. 
n 
24. 
16. 
~o. 

23 
2·1. 
16. 
sı. 
34. 
33. 
951. 
243. 

Ce ki e• 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Mllano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
<\qfya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
liudapetl• 
llükreı 
Belgrat 
Yokoham• 
Moskova 
Stokholm 

Kupanı' 

618.25 
6,7941 
12.06 

10.0945 
4,70 

83.5790 
2,4372 

63,8075 
ı, 170~ 

ı9,2a90 

1 

4,2040 
7,0~63 
l,9,J4 
4.2ı 12 
4.2338 

106.9434 
34.?J30 
~.6825 

24.H7 ; 0 
3.0413 

istikrazlar -

Dağlıç eti 
Beyaz karaman eti 
Kuzu eti 
Sı~ır eti 

5000 
60ô0 
1800 

800 

l~kmek 60000 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyağ 

Zey t inyağ" 

eks:ra 
Sabun 
Zeytin 

Un ekstra •ks '. ra 
Makarna irıııitı.li 
Şehriye 

irmik 
Piri nçumı 
N'ş1st:ı 

Kuru çalı hsul ) a .; ı 

Kuru barbunya • 
l\!erci mek yeşi 1 
Mercimek kırmızı 
Nohut birinci nevi 
Kurıı bamya Amasya 
Hugday 
Bulgur 

650 
400 

5COO 

1800 
2800 
1000 

3000 
l BOG 

30G 
200 
150 

GO 

2200 
800 
330 
350 
700 
iOO 
100 
:150 

-

5310 398,25 

6600 485 

473,50 35,51 

41 :o 311,25 
• 

~200 165 

917,20 68,77 

679. 75 50,98 

18-9-936 
Saat 10,30 da 
Cuma· günfı 
kapalı :ı:arlla 

18-9-936 
Saat 11 de 

Cuma kapalı zarfla 

18-9-936 
Saat ll,10 da 

Cuma açık eksiltme 

18-9-936 saat 11,30 da 
Açık eksiltme 

18-9-936 
Saat 13,30 da 
Açık eksiltme 

lS.9-936 
Saat 14 de 
Açık eksiltme 

18·9·936 
Saat 14,30 da 
Açık eksi ltnıe 

Pirinç birinci nevi 
Bursa 

Patates birinci nevi 
Yumurta iri taneli 
Kuru Soğan 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Kaşar peyniri 
Reyaz peynir 

Kaymak 
Süt 
Kase yoğurdu 

Silivri Yoğurdu 

Tereyağ 

S iyah Ciğer 
işkembe 
Ciğer takım 
Paça 

Siyah erik amasya 
Uryani eriği 
Çekirdeksiz Üzüm 
Çekirdekli üzüm 
Yaprak kayısı 
Çekirdekli kayısı 
Kuş üziimü 
Çam fıstık 

5000 ki. 

9000 
25000 

5000 

4500 
4000 

800 
2500 

100 
3500 
3000 

3000 

50() 

900 A. 
300 
200 

2000 

1200. 

1115 

b830 

1341 

G10 

450 

550 

401 

90 

83, 62 

174, 7ü 

100, .)7 

45, 7;) 

33, ii) 

--~~~~~~-
18-9-1936 Cuma saat 15 de 

Açık eksiltme 

18·9·936 saat 15, 15 
de açık eksiltm~ 

18-9·936 saat 15,30 
da açık eksiltme 

18-9-936 saat 15,45 
açık eksiltme 

18-9-936 saat 16, da 
açık eksiltme 

!8·9-936 sut 16,30 
da Aç· k eksiltme 

~~~~~~~~ 

41, 25 

30, 07 

lS.!J..936 sca 16,45 
de açık • k ı iltme 

'.!1·9·936 saat 14 de 
Açık eksiltme 

21-9-936 saat 14,30 
da Pazartesi Açık ek

siltme 

Türk Borcaı 1 Petin 
,, ,, 1 Vadeli 
11 ,, il Peşin 

K~p~ nı:<J 

2J.15 
23.15 
-.-

1. - Is tan bul Kız Ô ertmen Okulunun yukarıda miktarı muhammen bedcllerile ilk temi
nat ve eksiltme gün • · saatleri hizalarında yazılı yiyecekleri ekıiltmeye l<onmuştur. 

Badem içi 
Fındık içi 
İncir 

250 ' 
350 
900 
350 
400 
400 
100 
100 
100 
350 
500 
500 

" n 11 V Kdcll 
Err8ni 

21.95 
-.--. Ceviz içi 159'1, 50 118, 79 

~l"as Erzurum 1 
" ,, il 

lıı;tikraıl dahllt 
Esham 

ft Bankası Mü. 

-.--.-

2. - Eksiltme İatanbJI Kültür Direktörlüğü binasında Liıeler Muhasebeciliğinde toplanan 
lt0miıyonda yapılacaktır. İ•teklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka Ti· 
caret Odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale 
için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 

vermeleri ilk teminatlarını belli güı ve saatten evvel veya bir gün evvel okul idaresin
den alacakları yazı ile Liıeler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

1. - lstanbul Kız Öğretmen Okulunun yukarıda miktarı muhammen bedellerile ilk te• 
minat n ekıiltme gün YO aaatleri h : zahrında yazılı yiyecekleri eksiltmeye konmuştur. 

-.-
,, ,, N. 
,. ,, Ham iline 
Anadolu 010 60 
Merkez Bankası 

-.- 3. - İsteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. •885,, 

2. - Eksiltme lstaubul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde topla· 
nan komisyonda yapılncaktır. f,teklilerin şartnamolerde yuılı kanuni •ea:kalardaıı başlca 
Ticaret Odaaının yeni yıl vesikası ve temınat makbuzlariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale için tayin edilen aaatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlı• 

ğına vermeleri ilk teminatlarıaı belli gün ve saatten evvel veya bir gün ev•el okul idare• 
sinden alacakları yazı ile Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

Tahvil.3t 
Açdı, 

- .-
8).25 

Kapanış 

---- -- - --
Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları j 1 

lstanbul Üçüncü icra 
murluğ-undan: 

Me. 

ı\.nac'olu Pt>,İn 1 
" Vadeli 1 
,, P~şin il 

.- Tamirin !ık tem·.. ihale 
Geminin Cinsi Keşif tutarı nev'i nah ihale günü Saat 

Mahcuz ve paraya çevril-
mesine karar verilen ev eşyası 
18-9-36 tarihine müsadif cuma 

3. - İıteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. "887,, 
4-1 ,40 44,SO .. 

,, Vadeli U 
" mümeısll 

44.40 4-1,50 - .- - . -
1 Numaralı .-
Layter. 

lstanbul komutanlığı " 
Satınalma Komisyonu İlanları 

3241, 85 

1456, 50 
4698, 35 

gilvorte 
tanıiri 

Makine 
tamiri 

Günrte 
tamiri 

213,14 

1(19,24 4.1.Te,. 36 10,30 
352.38 Cuma 

günü saat 16,5 dan itibaren 
Arnavut köyü tramvay cadde
sinde 97 No. lu Ula Apart-
man önünde kıymetinin yüz-~-----------• 3 Numaralı Layt.r 2589, 89 

İstanı:ııı : Koıuutonlı ~ ı bir
likleri Hayvanatı için 600 
ton yulaf s.1tııı alın a caktır. 

İhalesi 18·Eylıi1·936 Cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf· 
la y 1 pılacıktır. Muhammen 
tutarı 31500 liradır. Ş•rtııı

nıesi komisyon um uzda gö· 
rfıldüğ ü gibi 250 kuruş 

mukabilinde verilebilir. İs· 

teklilerin 2363 liralık ilk 

teıuinat nı:ıkbuz veya nıek· 

tuplarile 2490 sayılı kanu· 

nun 2,3 üncü maddelerin• 

deki vesaikle beraher teklif 

mektuplarını ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fın
dıklıda Komutanlık Satın· 

alma komisyonuna vermeleri· 

" " 1283, 00 

4 Numaralı La y• 
ter 

3872, 89 
1934, 2S 

Makine 
194,24 
96,23 

tamiri 290,47 
Güverte 145,07 
tamiri 

2-1.Teş-36 

Cuma 

13,30 de yetmiş beşini bulmadığı tak· 
tirde 22-9.36 salı günü aynı 

saatte ve aynı mahalde satı· 

lacaA"ından taliplerin mahallin-

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden : Akıl 

hastalığından dolayı Bakırköy 

hastane~inde bakım allında 
bulunan Ziya oğlu Reşat bu 
hastalık dolayısile hacır edi
lerek Ş'şlide Bomonti izzet 
Paşa sokak 50 sayıda anası 

Rukiye Ziya Başakın velayeti 
altına konulduğu ilan olunur. " " 

717, 83 
2652, 08 

Makine 
tamiri 

53,82 
198,89 

2· 1. Te~./36 15,30 de hazır bulunmaları ilan olu. 

• * • 

•84±,, 

İstanbul Komutanlı ğı bir· 
likleri için 1917 liralı!< 

pil1vlık pirinç vermej:ti ta• 
alıhüt eden üstenci nanıt 

hesabına 10000 kilo p;lav· 
!ık pirinç 2·10·936 cuma 
gfınü saat 16 da İstanbul 
Komatanlığı Satınalma ko
misyonu tarafından plzar

lıkla satın alınacaktır. 11u· 

Yukarıda yazılı üç layterin güverte ye makine tamirleri 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuş olup hizalarında gösterilen 
gün ve saatta açık eluiltmesi Kasımpaşada Cami altında 

Deniz l<omutanlığı binasında Komutanlık satınalma komiıyc.· 

nunda yapılacal<tır. Bu işe girişeceklerin teminat mektup nya 
makbuzları ve şartnamede istenilen vesikalarla birl.kte yazı'ı 

gün ve saatte komisyonda bulunmaları ve şartnameyi Komu• 

tanlık Levazım Müdürlüğünden parasız alabilecekleri ilio 
olunur. (12 18) 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har

biye Okulu İngi lizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
!iklerine yüksek okullarda ö6retmenlik yapmak sa!a!ıi

yetını ve vesaik iııi ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 

bir Almanca, üç Fransızca ö6retmeni alınacaktır. 
2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 

i!il 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin di;•loma ve bon· 
servis ve nufus ka;:iıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada !lf. l\!, Vekaletine, İstanbulda 

Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a:!• 
res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylftl 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) {655) 

hammen tutarı 2500 lira. -------------------------. 
dır. 1ık teminatı 188 liradır. 1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Şartnamesi komisyonda gö· U. idaresi ilanları 
rfılebilir. İsteklilerin komis· ,----

Muhammeo bedeli 90000 Lira olan 50000 Kg. külçe kalay 
yona gelmeleri. (1306) 

27-10-1936 Salı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile An• * * karada idare bina11nda utın alınacaktır. 
İstanbul Komutanlığı teç· Bu iıe rirmek isteyenlerin 5750 liralık munkkat teminat 

hizat anbarında mevcut bu- ile kanunun tayin ettiği veaikaları, reami gazetenin 7·5·1936 
lunan bakır kapları cil5.1at• G. 3297 No.lu nusha11ada intiıar etmiı olan talimatname dal• 
tılacağından ihalesi 2· 10·936 reıinde alınmış veıika ve tekllflerini aynı rün 11at 14,30 a 
Cuma günü saat 15 de açık kadar Komiıyon Reiıliğine vermeleri lizımdır. 
eksiltme ile yapılacaktır, Şartnameler 450 kuruşa Ankara ve Haydarp•f• veznele• 
Muhammen tutarı 441 lira rlade aatılmaktıdır. (1123). 

83 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonumuzda görülebi· 

lir. İsteklilerin 33 lira 14 ku· 
ruşluk İlk teminat makbuzu 
ile ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda komu· 
tanlık satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (1307) 

A.kay İşletmesi 
Direktörlüğünden : 

Adalar-Anadolu-Yalova hattında l6·Eylül·936 Çar• 
şamba gününden itibaren sonbahar tarifesi tatbik oluna

caktır. 

Yeni brife iskelelere asılmıştır. (1270) 

nur. (25626) 

Güzel Sanatlar Akade

misi Direktörlüğünden: 
1 - Akademi mimari, resim ve heykel, tezyini san

atlar, şark tezyini sanatlar şubelerinden mürekkeptir. 
A - Uinıari şubesi: Tahsil müddeti ikisi ihzari üçü 

atölye olmak üzere beş yıldır. Lise olgunluk imtihanını 

vermiş olanlardan mimarlığa karşı kabiliyetlerini İmtihanla 
göstermiş olanlar kabul olunur. 

B - Re~inı heykel şubesi: Tahsii müddeti muayyen 
değildir. İstidada bağlıdır. Bu şubeye devam edenler otuz 
yaşına kadar talebelik hukukundan istifade adebilirler. 
Resim ve heykel şubesine girebilmek için en az Orta 
mektep mezunu olmak lazımdır. 

C. -Tezyini sanatlar şubesi: Tahsil müddeti dört sene
dir. Umumi tezyinat, afiş ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat 
kısımlarını havidir. Bu şubeye orta mektep nıezunlarile 

bütün mıntaka sanat mektepleri mezunları alınır. 

D. - Şark Tezyini sanatlar şubesi: Tahsil miiddeti 
muayyen değildir. Sanat istidadı gösterenler alınır. Tez
hip, tezyini arab yazısı, Türk cildciliği, Türk cild kalıp• 
lan imali, ebri ve ahar, Türk minyatürü, Türk tezyinatı 
ve çini nakışları, kıymetli taşlar üzerine hak, altın varak 
imali, halı nakışları, sedef kakmacaları kısımlarını havidir. 

2 - Bütün şubeler için kayıt ve kabul 16 Eylftl 
Çarşamba gıinü başlar 13 birinci Teşrin Salt günü biter. 
Müracaatlar her gün saat dokuz ile on iki arasında yapı
malıdır. 

3. - Taliplerin Akademi Direktörlüğüne hitaben bir 
istida ile müracaatları ve bu istidada girecekleri şu beyi 
tasrih etme.lcri lazım:iır. istidaya bağlanması icap eden 
vesikalar şunlardır : 

a. Nüfus hüviyet cüzdanı. 
b. Sıhhat ve aşı raporu. 
c. Resmi tahsil vesikası. 
d· Hüsnühal kağıdı ( melı:teplerinden bu ıene 

mezun olanlardan istenmez.) 
c. - 6 tane kartonsuz vesikalık fotograf {cam üzerine 

çekilmiş). 

Ecnebi olanlar yukardaki vesikaları mensup 
oldukları konsJlosluklardan tevsik ettirmiş bn-
1 uıımalıdır !ar, 

5. - 1!imari ve tezyini ~anatlar şubelerinin kabul 
imtihanları Birinci teşrin 936 günü saat dokuzda Aka• 
demide yapılır. Tedrisat 15 Birinci teşrinde başlar. (1293) 

r-A'Skeri fabrikalar Umum Müdürlüru---I 
l_satınalma Komisyonu lıinlar!:..__J 
10 ton lieyaz ham demir 20 to ıı ayııa demiri 
Sl ton Ferro silisyom 25 ton dökiimlnne demiri 
75 ton ferro nıang an 30 ton Liıksenıburg > 

1,5 ton nikel 5 ton Temp: r bam " 
Tahmin edilen bedeli "18250., lira olan yukarıda 

mikrları ve cins: yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umuın 
11üdiırlfı[:fı Satınalıııa Komisyonunca 2·11-936 tarihinde 
Pazartesi günü s~nt 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şarınaıue parasız olarak komisyondan \'erilir. Talip. 
!erin muvakkat teminat olan c1368" lira •75• kuruşu 

havi teklif nıektublarını mezkfır gfınde saat 14 e kadar 
komisyona Yermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2. ve 3. ma.-\delerindeki vesaik le mez:.:ur gün ve 
saatte komisyona mürıcaatları. (11 '4) 

lsta;bul 3 üncü icra Memur- ı' 

1 
ııııtundan: lstanbul Levazım 1 G ıyrimenkul ııçık arttırma 
ilanı. 932 1956 Amirliği satınalma 

Eeyo ğlu ıda Kamerlıa'.un ma· Komisyonu hanları 
halleıinde mukim iken halen --~----------...; 

idareleri İst~nbul Leva. ikametgahı meçhul Tırpantıros 
veledi tuzcu Aleksandros: z ·m fımirliğine ba;';lı mües· 
Tamamı 2062.5 l i r.ı kıymeti seseler iç:n 26000 k:Io yaş 

mulıammeneli Galatada Per-
şembe pazarı caddesinde E,ki: y.ıptncak veya Çavuş ÜZtt• 
39, Yeni 37 numaralı dükka· ın ü 21-Ey 1 rıl·936 P.ızartesi 
nın Otuz iki hissede Bir his· giirıü saat 14 de Tophane-
sesi ile aynı mahalde ve ta-
mamı 3230 lira kıymeti mu- de Satınalnıa Komisyonun-
hammineli Eski 27-29 ve Yeni da pazarlıkla alınac:ıktır. 
25-27 numaralı ga yrımenkulün Tahmin bedeli 2600 lira· 
dahi Otuz iki hissede Beş his· l 
sesi ilan tarihinden itibaren dır. lk teminatı 195 lira• 
Otuz gün müddetle açık art· d ı r. Şartnamesi Komi5yon-
tırmaya konulmuştur. da gö ~ fılebilir. İsteklilerin 

Birinci arttırma 16/10. 936 
tarihine tesadüf eden Cuma belli saatte Komisyona gel· 
günü Saıt 14-16 arasında da· meleri. •127• .nıı. 
irede yapılacak ve kıymeti mu
ham minesinin yüzde Yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde On 
beş gün daha uzatılarak ikinci 
arttırması dahi 3· ll/936 tari
hine tesadüf eden Salı günü 
aynı mahal ve saatte yapıla. 
caktır. isteklilerin kıymeti mu
hamminelerinin Yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi 
veya mili! banka mektubu 
vermeleri lAzımdır. Hakları 
tapu sicillerile sabit olmayan 
ipotekli alacaklılar ile diğer 

aliıkadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını l'e 
hususile faiz ve masarife dair 
o'an iddealarını ilan tarihin. 
den itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicillerile sabit olmayanla. 
rın satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları ve da
ha fazla malümat almak iste
yenlerin bu işe ait 932/1956 
numaralı dosya irae ve tafsi· 
lat verileceği gibi müddeti ka· 
nuni ; esi zarfında daireye ası· 

lacak olan açık arttırma şart

namesini okuyab:lecekleri ilan 
lunur. 

lstanbul Asliye 3 üncü Hu
kuk Mahkemesinden: 

Beyoğlu revani sokak 33 
numaralı hanede oturan Jolinin 
mukaddeman Galatada hisar 
dibi 29 numarada ve ahiren 
Tophanede llyas Çelebi so
kak Angelikinin 34 numara· 
lı evinde oturduğu anlaşılan. 

Mehmet Emin aleyhine 
açılan 936-327 uumaralı gaip. 
lik davası arzuhali hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesi mucibince bir ay 
müddetle ilanen teblilr edilmiş 
ve bu müddet zarfında müd
deialeyh müracaatla cevap ver
memiş olduğundan 5-10-936 
saat 10 olarak muhııkeme gü
nü tayin edilmiştir. Mezk(ir 
gün ve saatte muhakemede 
bizzat hazır bulunması veya 
bir vekil musaddak bulundur
ması akıi takdirde gıyap ka· 
rarı ittihaz olunacağı ve mu
hakemeye gıyaben bakılacağı 

teblij!' makamına kaim olmak 
üzere llan olunur. 
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F ABRiKANIZI 
ATÖLYENİZİ 

• Eye 
kurdurunuz. 

En iyi randman alırsınız. 

Tekmil tesisat 

ay va e 

Sultanahmed: Erkek san'at okulu satınalma 
Komisyonundan: 

YI yec•j!in oev'i 

Kaşarpeyairi 
13eyaz pevnir 

K•ıme Ş , k •r 

Birine N · •İ Eltmek 

Mokdarı 
Kiloou 

T. B. 
K. S. 

700 60 50 
1500 38 82 
----

1 

Tut•n 
L. K. 

1005, 80 

5500 31, 35 1724, 25 
-----

46000 11, 25 - 5175 

fJk teminatı 
L. K. 

75 43 

129 32 

388 13 

Su ti Şekli 

14 açık ------
14,30 açık 

15 kapalı 
--------

O'<ulun M ıyu 937 •onuna kadar yukarda yazılı dört kalem yiyeceti 30·9·936 gOnü ek•iltmeye konu•· 
ca lt tı r. 

Eksiltme Cajaloğlunda yükıek mektepler Muh11ebeciliği bioaoında yapılacaktır. Ek•iltmeye ırlrecekler 
2490 No. lu kanunun emretti ti prtlan haiz olmaları v• gerefen belg tleri tatımaluı ve Ticaret odHının 
936 yılı kiğıdıoı, Ticarethane oamıaa ı•lecekler Notarlikdea tudikli Veklletoamc getirmeleri n teminat• 
larını vaktinde yatırmaları. 

Kapalı ek-iltmeye ittirıik edecekler teminat makbuzları n hınk mektuplarını uıulü dairuinde belli 
ıHtleo bir Hlt ev.el komiıyon Reiıine mıkl.uz mukabilinde nrmelerl Ye t•rtnameyi görmek l&teyenlar 
mektebe v• i t kliler ıfüü geçen MuhHebecillte ekılltme gOoil batvurmaları ilin olunur. U269) 

I• Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
6. cı Keşide 11 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca: 30.000. 20.000, 15.000. 
12.000. 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır ... .. 

1 Ademi İktidar, 
1 

1 

Bel Gevşekliğine 
1 en tesirli bir ilııç SERVOIN'dir. 

ihtiyarlara gençlik, yr,rgunlara dinç

i lik verir. Taşraya posta ile 185 ku

ruşa gönderilir. Sirkeci Merkeı 

eczanesi Ali Rıza. 

1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,;;,;;,;;_-

1 

1 

Zührevi ve cilt hastalıkları 
•• 

Dr. Hayri Omer 
Ôğleden sonra 

Ağacami karşısınd.ı. 
Tel. 43586 -

Beyoğlu 

No. 313 

ADAPAZARI 

1 
Tamamı ödenmiş sermayesi : 2.200.000 T. 

En müsait Şartlarla 
Ticari krediler 
Teminat mukabili ~krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

Teminat mektupları 
itibar mektupları 
Kumbara hesabı 
CarT hesaplar 
Tediye emirleri 

VADELi MEVDUAT 
ve 

Faizleri her ayın birinde ödenen 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

1 izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. 1 
1 Kereste 1tl6rl ile demir ve aht•P imal6t ve taahhUdatı f 

Merkezi 
lstonbul şubesi 

ANKARA 
TAŞ HAM 

I 

Şubeleri: Ankara, Adapazarı, Bandırma, Bartın, Biga, Bolu, Bozüyük 
Bursa, Düzce, Eskltehlr, Gemlik, lstanbul, lzmıt, KUtahya, Safran· 
bolu, Tekirdağ. 

==
İs tan bu I Kız Öğretmen OkuluSabnalma Komisyonundan: 

Erxakın cinel 

Tablo 1-ielYHl 

Tahin 

Pek mu 

Odun Mefe '"' 
Gürgen 

Mangal Kömürii 

Blok maden • 
Kömürü. 

Tllnnao maaen 

Kömürü 

Arpa 

Sam•ıa 

Kepek 

Ot 

Y &f S•bze 34 kalem 

lı llo, 22000 adet Ye 

2900 demet 

Miktarı 

250 

250 

350 

800 çeki 

4500 ki.. 

75 Ton 

250 Ton 

2200 ~ 

2000 

350 

400 

31210 

Muhammen 
bedeli 

21S, 

1920, 

135 

3575 

136,50 

2449,20 

İlk teminatı 
Lira. K. 

16,12 

144, 

10,12 

268,12 

10,24 

183,69 

Ekıiltme şekli ırüo n 
ıtRAtİ 

21 • 9 • 1936 

IHti 15 de 

Açık ekıiltme 

:.!l • 9 • 19!6 

... u 15,30 

Açık ekıiltme 

21 • 9 • 1936 

... ti 15,45 d• 

Açık ekıillme 

21 • 9 • 1936 

11ati 16 da 

P•zartesl 

Açık eksiltme 

21 • 9 • 1936 

.. ati 16.30 da 

Açık ekıiltme 

:.!1 • 9 - 193b 

outi 16,45 de 

Puarteıi 

Açık ekıiltm• 

1. - lıtanbul Kız Öğretmen Okulunun yukarda miktarı muhammen bedellerlle ilk teminat H eksilim · 

iÜn ve ıaatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacıklar eksiltmeye konmuıtur. 

2. - Ekslllme fotanbul KOltür DirektörlliğQ binasında Liseler Mubuabeciliğiode toplanan Komisyonda y•• 

pılıcaktır. isteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan batka Ticaret Oduınıo yeni yıl ve· 

ıika,ı ye teminat mıkbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için tayla edilen Hatlerden bir sut 

eYvel makbuz mukabllinde Komlıyoa Baıkanlığıoa vermeleri ilk teminatlırını belli gün ve Halt ·ıı 

enet veya bir gGn evvel okul ldareoiadın alftcakları yazı ile Liseler MuhaHbeciliği Vezne•ino ya• 

tırmaları. 

'886 • -------- -3. - lıteklilcrin ıartoameleri okul idaretinden görüp okuyabilecekleri ilin olunur . 
-----~~--~ 

. 
lstanbul Universitesi Arttırma ve 
Eksiltme ve pazarlık Komisyonundan: 

1 - Fen Fakültesi L1boratuvarlarına alınaclk muhammen 

bedeli 7059,55 lira tutan tıbbi ceza 28·9·636 Pazartesi saat 15 de 

Üniversite R~ktörlüğünde kapılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şırtname, Liste hergfın Rektörlükte gö·ülebilir. Muvak· 

kat teminat 498 lır&dır. İstekliler kanuni vesikalarla teklif mektup· 

larını ihaleden bir saat evvel m•ldtuz mukabilinde rektörlüğe ver. 

• mış olmalıdırlar. •1193• 

ÇANTALAR-ELDiVENLER 
ve örUmcek •O• inceliQlnde 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 

istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

BAYAN 
En güç beğenenleri bile memnı:n eder. Mükemmel cins-Mutedil fia1.1 l 
Nafıa Vekaletinden: 1 

17· Eylul-936 Pcrşembe,güiıü saat 10,30 da eksiltmesi yapılacağı 
IIAn edilen yedi parti kayın traversten dördüncü, beşinci, altıncı Ye 

yedinci partilere ait malı.talar Ziraat Vekaletince değiştirildiğinden 

ekailtuıeden kaldınlmıştır. (1264) 

Yorgan takımları, cihaz takımları, l:layan n Baylara ç&maşır takımlırı, 

gömleklorl, pijamaları, rop döıambrları ıureti mabıuHd• yapmakta oldutunrlan 
muhterem halkın bir del• ırörmelerini rica ederim. 

Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bura• Pazarı 
Sulton Hamam 4·24, füyoğlu !.tikli! eaddeoi 376 

Betonarme Köprü inşaatı eksiltme ilanı. 

Nafıa . Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Evvelce eksiltmeye çıkarıldığı halde istekli çıkmadığından ihale edile

memiş olan Ba ~ıke~ir Vilayetinde Ayvalık - lzmir yo'u üzerindeki Altı· 

nova köprüsü inşaatının kapalı ıarf usuliyle yeniden eksiltmesi 1/10 936 

Perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reısliği ek-
siltme komisyo.nu oduında yapılacaktır. , 

inşaatın yeni yapılan keşif l:ıedeli 27000 Ii:adır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna miiteferrı evrak 135 kuruş mu kabilinde 

Şoşe ve köprüler Reisliğinden alınabilecegi gibi isteyenler bu şartname

leri Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebi li rler. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasın

da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz ol· 

malan v ! bizzat mühendis olmadıkları veya bir mühendisle beraber bu 

işe girmedikleri takdirde asgari on metre açıklığında · Betonarme bir 

köprü yapmış olduklarına da·r vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 1 IJO 936 Perşembe günü saat 15 şe kadar Anka-

rada Şose ve köprüler Reisliğine \'erilmesi !Alımdır. "855,. "1201,. 

ilin 
lstanbulda Riza paşa yokuşunda 

Camişerif sokağında No. 11 falıri. 

kada alaminyom ve madeni eşya j 
imal ve satışilc müşteğil S. Arhan

yanın alacaklılarına teklif eylediği 

konkordato proje•ini müzakere et

mek üzere 19-8-936 tarihli celsede 

hasıl olan mütabakale binaen mü· 

zakerata devam etmek üzere alJ

eaklıların 19·9-936 tarihine müsadif 

cumartc•i günü saat onbir buçukta 
Bahçe kap sındaki ikinci Vakıf ha· 

nında No. 50 mukim Komiser ve 
avukat Mehmed Fahreddin in yazı

hanesinde toplanmaları ilan olunur. 

S. Arhanyan ın Konkordalo Ko· 

miseri Avukat M. Fahreddin (26652) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare 

eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet BENİCE 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Muzadı taaffün ve de• 

riyi takviye hassalarını 

malikiyeti Krem Perte• 

vin bugünkü şöhret ,.e 

şümulünün bariz de· 

!ilidir . 

- - - - - - ---ı 

Dr. Hafız Cenıal 
Dahiliye MUtahassısı 
Pazardan başka günlerde (2du 

6)ya fstanbul Divaoyolu (104) yeni 

numaralı hususi kabinesinde has· 

talara bakar. 
Salı, cumartesi ıabab (9 1/2-12) 

saatleri hakiki fukaraya mahıua· 

tur. Herkesin haline ıröre muame
le oluftur. 

\'azlık tPlefoo Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 
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